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ΓΟΟΝΤΙΝΌΑΥΙΙ 

ΤΑΟΟΒΌβ ΡΑΒΒΟΝΆ, 8.1.8. 

ΤΟΜΌΒ ΤΕΚΤΙῦΞΚ. 

-- πο Ξ στ ὐὐατώυκ αι διε β ει σιαξ, τπυύ τι ττειταντει τε. ..........-- 

ΌΧΟΝΊΙ]: 

Ε, ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΕΟ ΟΓΑΒΕΝΌΟΝΙΑΝΟ. 

ΜΌΟΘΟΟΧΧΗΙ. 
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ΡΒΘΦΒΑΤΙΟ 

Αἢ Ε5ΠΒΑΜ. 

Φ 

(ΟΟΡΙΓΕΒ Οταςὶ Μ88. εχ ψαίδυς Ψατίαπεες ἀοίοπρῆ δα Γήδτγυπι Εἴτα [ἰάεπι ἔππε φαΐδαβ υἵας ἔμπι ἰπ 
Ργϑοςάςπεβυς [δ τὶς, Οοάϊοῖδυς “8. εἴ 248. ἐχοεριῖβ.. ἈὈς ῥγίογε οοπίυϊεηάυβ οἵξ ἩοΪπλοῆυβ ἴῃ Ργκία- 

ἄοης δὰ Ῥεπίδίευοσδυπι ; ροϊετίογις ἀδῖυγ Νικία ἴπ γεσεπῆοης ἐεαυθπῖ. ΕἸρΡΌγα Ὠυγλογαῖςβ, δὰ 4088 

πΙΒΙ δἀποιαῖυγ ἐχ δάνετγίο, ἀεῆρπαδηι Οοάϊοεβ χὰ σοηππεης ΕἸάγο Γἰδγατα ἱπτορταπι. 

Π. 11. 
ΧΙ, εἢάετγαπτυς οπχηΐα ὃ ἱπῖο [δὶ υἱχὰς Δἀ οΑΡ. ν. νοσγ. 10. ἴὴ ᾳῦυο [ο]10πὶ ἸΠΟΙΡΙΣ ἃ γος 

δ19---αὐτῶν ηρωτησαμεν. 

19. Ν 

» ἴῃ ςδρ. 11. ἀείπηϊ οοπχηηᾶΐα 26, 27, 38. 

52. 55. 
"8, ΑΒ ἰμιῖο γεγ. 2. ἂρ. ν. δὰ βηςπὶ ΤΔρ. ΥἹ. ἀείαμπι οἰπηϊδ. 

64.688. 
γι, Αοοπι. 1. δα σοζη. 14. (Δρ. ΥἹ11. πθοποη δ 1ηϊτῖο σοι. 26. ᾿Δρ. χ. δὰ ἔπη. οοῃ. 43. ο)υ. 

ΠΑΡ: [18 ογηηῖα ἀσΠαςγδηταγ. 

74. 93. τοῦ. 
1ο7, Νοη οοηξεγῖυγ ὨΠ ρὸγ ραυςᾶ ΠΔρ. 1. εἴ 2. ςοτησηαῖα, Οἱ, Ῥγαίαϊ. δὰ αἀυδῖυον υἵδτος Ἀε- 

βαχ. ᾿ 

1οϑ8. 119. 
ν. 120. 121. 
134. 236. 

243. 
248, Οὐοὐεχ Ψψαίοδηυβ, ὈΟΠΛΌγΟΙΏι19, ὨυΓΔΘΓΟ 246. οἶγολ ξουΐυπὶ ΧΙΝ. οἰςρδηϊεῦ ΟΧΑΓΔΙΙΒ : 1ἢ 

. 4ο σοπηηδηΐαγ [10Γ] (Δογὶ (εαυςηῖοβ : Ῥγονογθια ϑαϊοπιοηῖβ, Εςοϊοπαίξες, Οδηκίουγα 

Οδητοογυη,, εἴ Ϊοῦ ; ομγηεβ οὐ ποῖα ΟΥΙΡΘΏΙΔΠ18 ἴῃ τηᾶγρ. ποπρο [υοὐίοηεβ Ααυϊκ, 
ϑγταγηδ οὶ, εἰ ΤἼεοἀοεοηϊς : ϑαρίθητία ϑ]οπιοηίβ, ϑαρίθητία [εἴ ϑίγαοι, ΕΠἄγαβ, Το- 
δϊα, [υἀπἢ, ΕΠΒΕεγ, ἤης ποῖ!β. 

ἘΠΙΤΙΟΝΕΒ εαάδγα ἢϊς οοηξογαπίυς αυξ ἴῃ ῥγιογιδυ8 Εἱδτγιδ, νἱΖ. ΟοΙρΙ  υἱϊεηῇς, ΑἸΔ], εἰ ΑἸἴεχδη.- 
ἀσιηδ. 

ΡΑΤΆΕΒ εἰ ΞΘΟΚΙΡΤΟΒΕΒ ΟΕ ΖΖΈΟΟθΒ, αηυοϑ δηΐεα, εοίάετα χυοάις οοπίι! δά 1 ἴδευπι Εἰάγα. 

ΕΧ ΝΕΚΒΙΟΝΙΒΌϑϑ, (011 ἔδεσε οἰξατυγ Ασπιθπα ϑεγρῖ!. (ΟΕ, Ργαίαι. δά Τάδγος Ῥαγα]ρ.}ὺ υΐρρε ἱπῖοτ 
Ἐταρτωεηῖλ  εΐεγις ΓΔ ΤΙΠΩ, ἃ ϑαδατεσο οαϊἴα, ἢυ}.5 [1071 ρᾶγβ ἢ0114 σοηΐεγναῖαγ. 

,.". 





᾿ραατμά κε τς τὸ κ. ἢ Σνοκος 

ΚΕΦ. 

- 

“ 

ῶ. 

ΕΣΑΡΑΣ 

Καὶ ἐν τῷ πρώτῳ ἕτει Κύρου τῷ βασιλέως Περσῶν, τῇ τελεσθῆναι λόγον Κυρία ἀπὸ φόματος 

Ἱερεμίου, ἐξήγειρε Κύριος τὸ πνεῦμα Κύρου βασιλέως Περσῶν, χαὶ “ψαρήγ[ειλε φωνὴν ἐν πτ-άση 
3 ρὸ 3 φὼ 6 ΄ ρο φ’ νΝ 

2. βασιλείᾳ αὖτ, χαΐ γε ἐν γραπΊῳ, λέγων, Οὕτως εἶπε Κύρος βασιλεὺς Περσων' Πάσας τᾶς βασι- 
͵΄ " -Φφν» ͵΄ 7 ε . “ὋΣ ω Ν Νν » ) Σ»" ,Ωο.᾽ ) δ ρ 

λείας τῆς γῆς ἔδωχέ μοι Κυριος ὁ Θεὸς τ δρᾶνδ, χα! αὑτος ἐπεσχεψατο ἐπ ἐμὲ τ οἰχοδομησαι 
« » »ρ». 3 ς ἉἍ ΦὋῚ οὐ) ᾽ Ζ΄ 3 ςξ} ἠ ρὸ 1 . ΝΗ ἰδ ἰφι 39 .0 »ν»ν ε ΝΗ 

οἰχον αὑτῷ εν Ἱερᾶσαλημ Τῇ ἐν τῇ Ιεδαίᾳ. Τίς ἐν ὑμῖν ἀπὸ πᾶντος τ λᾶδ αὐυτ; χαὶϊ εἐςαᾶὶϊ ὁ Θεος 
5. μ᾿ 3 2. ΝΣ) ; ς ε Ν Ν » “Ξτ“22.) Ζ΄ .. » δ 7 Ν -- 

αὐτῇ μετ᾽ αὐτῇ, χαὶ ἀναξήσεται εἰς Ἱερουσαλὴμ τὴν ἐν τῇ Ιδδαίᾳ, χαὶ οἰχοδομησάτω τὸν οἶχον 
ϑϑ ρΦ 7 ρο φ’ 

Θεδ Ἰσραὴλ, αὐτὸς ὁ Θεὸς ὁ ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ τᾶς ὁ χαταλιπόμενος ἀπὸ πάντων τῶν τῦ- 
3 ἍΨ 5» ρὼ ἉᾺ, ,, μ᾿ ΄ 99 Ὁ 3 2 7 ", 4 

χων οὗ αὐτὸς πταροιχεῖ ἐκεῖ, χαὶ λήψονται αὐτὸν ἄνδρες τῇ τύπϑ αὐτξ ἐν ἀργυρίῳ, χαὶ χρυσίῳ, 
ς ΕῚ ἴω - 7 - ῬὋὋ ςξς 7 3 ΨὝΨ ίωω ἰϑιὰ Ν, 3 ες 4 "»ἂ 39 

χα! εὐϑώρν, χαὶ χτήγεσι ἕετα του ἐχδσίου εἰς οἰχον τ Θεδ τὸν εν Ἐρ δ Ὁ ἀλῆβ: Και αγεςη- 

σαν ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν ᾿Ιόὅδα χαὶ Βενιαμὶν, χαὶ οἱ ἱερεῖς χαὶ οἱ Λευῖται, πάντων ὧν ἐξή- 

ψεῖρεν ὁ Θεὸς τὸ πνεῦμα αὐτῶν τοῦ ἀναξῆναι οἰκοδομῆσαι τὸν οἶχον κυροῦ τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ. 

᾿ Καὶ πάντες οἱ χυχλόϑεν ἐνίσχυσαν ἐν χερσὶν αὐτῶν ἐν σχεύεσιν ἀργυρίου, ἐν χρυσῷ, ἐν ἀπο- 

-- 

᾿καιδέεκατον 44. 

τοῦ 190») 93) 108. Οοπρι. 

',Φ᾽᾿ Ν 3 ΄ 2 ’ ’ ἰὲ ς ΄’ 

σχευῇ,, χαὶ ἐν χτήνεσι, καὶ ἐν ξεγίοις, πτάρεξ τῶν ἐχϑσίων. 

σχεύη οἴχου Κυρίου, ἃ ἔλαξεν Ναβαχοδονόσορ ἀπὸ Ἱερεσαλὴμ χαὶ ἔδωχεν αὐτὰ ἐν οἴκῳ 9εὲδ αὖ- 

τοῦ. 

Ι. ἘΣΔΡΑΣ] Εσζρας Β. Ιερεὺς 111. Ἑσδρα δεντερον. βιξθλιον ἐξ. 
πρώτῳ ἔτει] ἐτει τῷ πρωτῳ τ9, τοϑ. ΟΡ]. τ. 93. 

τρωτω ἐτὴ τιοό. τὰ βασιλέως Περσῶν] α τοῦ 445 ς 5») 64, 74, τού, 
107, 134) 236, 248. Οοπιρὶ. ΑἸά. τᾷ τελεσθῆναι] τε τοληρωϑηναι 
19, 93» 1038. λόγον Κυρίου] α Κυριου 11, ςς. Αἴδδη. ἴ,. 97. ρημα 
Κυριου 19, 93». 108. ἀπὸ ςόματος}) ἐκ φοματος 19. δια ςοματος 

93.108. Ἱερεμία} τ τα τῦροφητε το, 93. το8. ἐξήγειρε Κύριος] 
α Κύριος 11, ςς. Αἴβδη. 1. οἷ. βασιλέως Περσῶν 25} ρῥγξπηῖῖ. τοῦ 

19, 93. 1ο8. Οομρὶ. καὶ τοαρήγίειλε) - Κυρος 19, 93, 1οϑ. 
φωνὴν ἐν πάσῃ) φωνὴ πάση ς2. φωνῇ ἔν πάσῃ ςβ, 1190. βασιλείᾳ] 
Ρταεπητῖ. τὴ 19, 93. Οὐπηρί. καί γε ἐν γραπἼῳ] καὶ γεγρακπῖαι 71. 
ἐν γραπῖῳ] εγίραπίως ςς. εἐνγραπῆως 93. 

11. Οὕτως] «τος 124.  Οὕτως--Περσῶν] αὶ οὐπη ἱπιεττηςά. 236. 
βασιλεὺς Περσῶν] ργεεπιῖτῖ. ὁ 19, 93ν τοϑ. Οοπηρὶ. ΑἸά. Πασας 
τὰς βασιλείας] πασαις ταις βασιλείαις τ9, 93,» το8.ἁ ἔδωκέ μοι] 

Ῥγδετηΐττ. ἧς 19, 1το8. Κύριος ὁ Θεὸς] α Κυριος 11, ςς. τῇ ἔραν} 
Ργδτε, ὁ βασιλεὺς τθ6. ἐπεσκέψατο] ἐπεσκεψατο με ΠΠ. οἶκον 
αὐτῷ ἴτ. ἢ], 19» 44. ς ζ» 58, τού, τοβ, 134, “36. ΟΟπΠΡ]. ΑΙεχ. αὐτῷ 
ἐν] των εν 93. τῇ ἐν] τῆ 9. ἐν τῇ ϑϑαΐᾳ} εν ἴδδα 11. , εν 

τὴ 74. 
ΠΙ. Τίς ἐν ὑμῖν--- Ἰουδαίᾳ} αὶ οὐπὶ ἱπίεγηοά. 44. 

ΤᾺ] τα το. ὁ Θεὸς αὐτὰ] α αὐτῷ 19, 236. 

και αναθητω 10, 93», τοβ. Οὐοπηρὶ. 
114. τῇ » τη 93. ἣ ἐν τῇ ΑἸεχ. 

,«ἢΠ. τὴν ἐν τῇ Ισϑαία} α ςς. 

τῷ λαξ αὖ- 
καὶ ἀναβήσεται} 

- τὴν ἐν Τῇ} α τὴν 71) 74) τοῦ, 
τὴν ἐν τῇ ὅζο. δὰ ἔῃ. οοπ).} 

Θεξ Ἰσραὴλ] Ῥγαεταϊτε. Κύριου 
ΡΓδβηλτε, του 44. αὐτὸς ὁ Θεὸς] Ἐ μετ᾽ 

αὐτου τ9. ὁ ἐν Ἱερουσαλήμ] κα ὁ 19, )4- - μετ᾽ αὐτου 93, τοβ, 
121. 

ΙΝ. ὁ καταλικόμενος] ὁ υπολειφϑοις 10, 93» 108. 
μενος ΑἰΙά. ΑΙεχ. 

ὁ καταλειπό- 
ἀπὸ πάντων] ἐκ τανΐων το, 93) τοϑ. Οοχρρὶ. 

ἐκεῖ] α 44. καὶ λήψονται) αντιλαμξανεσϑωσαν 19,93» 1οθ. αχαι 

ς8. Οοπηρ. αὐτὸν] αὐτου 19, 93, 1το8. Οοπρ. ὧν ϑες τῇ τό- 
που) Ργασοῖτ, οἱ 10, 93, 108. αὐτα] κ93.- καὶ χρυσίῳ] α και 
44. 71. καὶ ἐν χρυσίῳ ΑΙεκ. καὶ ἀποσκενῇ] και εν ὑπαρζει 10, 
935 1τοϑ. οπ!ρὶ. χαι ἐν ἀποσχενη ξς, 64, 74) τού, 110, 134) 236, 
448, ΑἸά. ΑΙεχ. κα και γι. 

108. (ομρὶ. 

οι. 1. 

καὶ κτήνεσι) Χαὶ εν ἈΧτηνεσι 10. 93: 

ἐν ἈΤΎΉΥΕΟΙ 71. Χαὶι ἈτΥμᾶσι 74. μετὰ του] μετ᾽ 

.248. ΑΪά. 

Καὶ ἐξήνεγχεν αὐτὰ Κύρος ὁ βασιλεὺς Περσῶν ἐπὶ χεῖρα Μιϑραδάτου γασξαρηνξ, “αὶ 

αντου ςξ8. μετὼ τὰ ἑκεσίου] μέτα ϑωρὼν το, 93» 1το8. εἰς οἶκον] 
εἰς τὸν τοπὸν 19. εἰς Τὸν οἶκον 93,108. τῷ ΘΙΣ] τῷ 44,715) τοῦ. 
τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ.) του ἐν Ἱερουσαλὴμ 19, 64) 71, 93» 1085) 119, 134) 

κα τὸν (υἱ ν᾽ ἀεζυτ) ςς. 
Ν. ἄρχοντες} ρτατηΐττ. οἱ 44). 93» τού. 

71. τῶν ᾿ἸΙάδα] του Ιεδὰ 64. 
᾿ τῶν πατριῶν] κα τῶν 

α τῶν 71) 939) 108, 248. (πρὶ. 

Βενιαμὶν] Βενιαμεῖν (αἵ 41101) ΑΙεχκ. καὶ οἱ ἱερεῖς} μαδεῖ ἴῃ ομαγαέξ. 

τηϊηοῖε Αἴεχ. καὶ οἱ Λευΐται} α οἱ Οοηρρὶ. ταντων) ΘαΥΤΕ 

11], 93, τοδ. Οοπιρ. ὁ Θε0ς.] Κυριος 44, 93, 1το86.:. ὁ Θεὸς τὸ 
πνεῦμα αὐτῶν] τὸ τνευμῶ ὁ αὐϊων ὁ Θεος ςς.-. οἰκοδομῆσαι) ῥγαπηϊῖ, 
χα! 44,93, Ἰοϑ. τὸν οἶκον Κυρίου] α Κυριου 11, ςς. κα τὸν 44. 
τὸν οἶκον τοῦ Κυριου ξ8:. τὸν ἦν Ἱερουσαλήμ), ς8, 71. κα τὸν 64) 
4248. ΑΙά. 

ΨΙ. κυκλόϑεν) κυκλωϑὲν αὐΐων 19. 
κι ἄντων τοϑ. (οτρὶ. 

κυχλῳ 44. ἄντου 93. 

ἐνίσχυσαν} ἴ ἴσχυσαν ΑἸεχ. ἐνίσχυσαν 

ιἐν χεροὶ»] αντελαμδξανοντο 19. (1ο8. πιᾶτρ, υἱ ἘΔ.) ἀντελαδοντο 93: 
χερσὶν αὐτῶν] χερσιν εαυτὼν 445) 48, 74) τοῦ, 134) 236. ΑΙεχ. ἐν 
σκεύεσιν] ργαετηῖτε, καείτων χειρὼν αὐτῶν 19, 93. (1οβΒ. τηᾶγρ. υἱ ἘΔ.) 
ἐν χρυσῷ] καὶ χρυσιου 19, 44) 71» 74» 93» τού, 120, 121) 1324. ἐν 
ἀποσκευῇ} καὶ ἐν υπαρζει 19, 93. ἔς, ἤπε καὶ, τοΒ. ῥγβειηϊτ. καὶ 
44, ς8, 64, γ1, 745. τοῦ, τ19, 134) 236, 243. (οῃμρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. 

καὶ ἐν κτήνεσι!) α καὶ ἐν 44. καὶ ἐν ξενίοις] καὶ ἐν δωροις 10, 93» 
1ο8. κεν44. παρὲξ] πλὴν 19, 93ν το8. τῶν ἑκουσίων] παν- 
τῶν τῶν ἐκεσιασϑεντων 10, 93) 108. τῶν ἔν ἐχουσιοις 44) ζ2,) 58, 64, 

γ1, 749) τού, 119, 120, 13}, 236, 243, 248. Οοπρρὶ. ΑΙά, ΑΙδοχ. 

ἑκεσίων} ἐχασιοις τ21. 
Ἴ]. τὰ σκεύη] ργξτηῖῖ. σαντα 19, 93. 

Κυρίου) , Κυριου 11. 
δαεχοδονοσσορ 93. 
ἤῃ. ςομ,.] λ᾿ 44,71. 

ΝΙΠ. Καὶ ἐξήνεγκεν--- Περσῶν} α οὐπὶ ἰπϊεττηςά. 71. Καὶ 
ἐξήνεγκεν---γασβαρην!} λα οὐπὶ ἱπιεττηθά, 8. Κυύρο,] 44. ὁ 
βασιλεὺς Περσῶν} α 1,44. κα 74, 93) τού, τοϑ, 134. ΑΙεχ. ἐπὶ 
χεῖρα) Ῥτβτηϊῖ. καὶ ἐδωχὲν αὐτὰ 19, 93. καὶ ϑεδωκεν ἐπὶ τὴν χεῖρα 
71. ὠφὸεῶρα ΑἸεχ. Μιϑραϑάτου] Μιϑριδατου το, 44ν 64, τού, 
(τοϑ, ἤς ἰηΐἴγα) 1109») 120, 134) 236, 243, 2448. (οπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Μηοριδάτου 93. γασξαρηνξ} τασξαρηνα 1]. 

Β 

α τὰ σοῦ. οἶκε 
Ναξουχοδονοσὸρ)] Δαδουχοδονοσορ γ4ᾳ. Να- 

ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ] α 71. καὶ ἔδωκεν δζο. 1ά 

γαρξαρηνε ΠῚ, 44. 

Καὶ ὁ βασιλεὺς Κύρος ἐξήνεγκε τὰ 



ἘΣ 

χϑνσου και του ἀργύρου ε8. 

ΕΣΔΡΑΣ. , 

ἠρίσμησεν αὐτὰ τῷ Σασαξασὰρ τῷ ἄρχοντι τϑ ᾿1Ιόδα. 
χρυσοῖ τριάκοντα, χαὶ Ψψυχτῆρες ἀργυροῖ χίλιοι, πσαρηλλαγμένα ἐννέα χαὶ εἴχοσι,χεφουρῆς χρυ- 

ρ᾽ 4 Ν 3 [ω ρὼ 7 Ν 4 χά ΄ 

σοῖ τριάχοντα, Καὶ ἀργυροῖ διπλοῖ τετραχόσια δέχα, χαὶ σκεύη ἕτερα χίλια. 
τῷ χρυσῷ χαὶ τῷ ἀργυρῷ πενταχισχίλια τετραχύσια, τὰ πάντα ἀναξαίνοντα μετὰ Σασαξασὰρ 
ἀπὸ τῆς ἀποιχίας ἐχ Βαξυλῶγος εἰς Ἱερουσαλήμ. 

ΚΑΤ ὅτοι οἱ υἱοὶ τῆς χώρας οἱ ἀναξαίνοντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς ἀποικίας, ἧς ἀπῴχισε ι. 

Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαξυλώνος εἰς Βαξυλῶνα, χαὶ ἐπέςρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ χαὶ ᾿Ιόδα 

ΚΕΦ. 1. 
Καὶ ὅτος ὁ ἀριϑμὸς αὐτῶν! ψυχτῆρες 9. 

Πάντα τὰ σχεύῃ το. τι. 

ΚΕΦ. 

Ι. 

ἀνὴρ εἰς τόλιν αὐτ' Οἱ ἦλθον μετὰ Ζοροξάξελ, Ἰησᾶς, Νεεμίας, Σαραΐας, Ῥεελίας, Μαρδὸ- 5. 

χαΐος, Βαλασᾶν, Μασφᾶρ, Βαγϑβαὶ, Ῥεδμ, Βαανά: ἀνδρῶν ἀριϑιμὸς λαξ Ἰσραήλ. Υἱοὶ Φαρὲς, 3 : 

δισχίλιοι ἑχατὸν ἐδδομηχονταδύο. Ὑἱοὶ Σαφατία, τριαχόσιοι ἑδδομηχονταδύο. Ὑἱοὶ ὕΑρες, ἐπΊα-- 4. ς. 

χύσιοι ἑξδομηχονταπέντε. Υἱοὶ Φαὰθ Μωὰδξ τοῖς υἱοῖς Ἴησουε ᾿Ιωᾶξ, δισχίλιοι ὀχταχόσιοι δεκα-- 6. 

δύο. Ὑἱοὶ ᾿Αἴλαμ, χίλιοι διαχόσιοι “Ζεντηχογτατέσσαρες. Ὑἱοὶ Ζατϑουᾶ, ἐνναχόσιοι τεσσαρα-- 7. 8. 
χονταπέντε. 

Ὑἱοὶ Βαξαϊ, ἑξαχόσιοι εἰχοσιτρεῖς. 

64, 749) τῖο» 121) 134» 536, 243. 248. τὰ γαμξραιε τθ, τοϑ. α 71. 
του γανζαμξραιου 93. γῶρ βαῤηνᾷ (Πς) τοό. γαζἝαρέου Οοπρρὶ. 
γαρδαρινξ ΑἸά, ἠρίϑμησεν) απηριϑμησεν 19, τοΒ. παρηριϑμησεν 
93: τῷ Σασαβασὰρ) τω Σαξανασαρ 1], ςς. τω Σαδαρι 19. τω 
Σαξασσαραρ 44. τὼ Σαξαρσὰ (ῇο ἰηξ4) «8. α τῷ 71. τω Σασσα- 
δασσαρ 74. τω Σαδασαρὴ 93, 1οΒ. τω Σασαξασσαρ (ῇς ἰπΠ) 
τοῦ, 134. τῷ Σαξξδαδὰὼρ ΑἸά. τὼ Σασαδασσάρῳ ΑἸεχ. τῷ ἄρ- 
χοντι) τῷ 11, 19) 44, 93» 198. τὰ 1δὅδὰ} α τὰ 19, 445 93» 1ο8. 

ΙΧ. ψυκτῆρες 13] χῶ. (ἔς) 11. ψυκτῆρες χρυσοῖ τριάκοντα] 
εἰκοσι χρυσοι τριάκοντα ςς. . καὶ ψυκτῆρες] α ψυκτηρες Π, ςς, 248. 
α 44) 7ι:. ψυκτῆρες ἄργνυρο! 1 ἀργυροι ψνυχτηρὲς το, 93, τοϑ. 
Οοπιρὶ. ἀργυροῖ χίλιοι] ἀργυροι χιλια ςς. παρηλλαγμένα] 
παρηγμενα 1], ςς. παρηλλαγμεναι 19, 93. 
:οό. ἐννέα καὶ εἴκοσι] εἰκοσιεννεα 4.45 236. 
θῇς} κεφφερης 11, ςς. χεφδρὴ 111, 64, τ10. 
445 71, τού, 120, 121, 134) 236. “χεφρουροι ς8. κεῷουρι 74. κεπ- 

φουραι 93) 1ιοϑ. χεφορὴ 243, 248. Χίέφοροι ΟομΗΡΙ. καὶ χεφουροὶ 

ΑἸά. κεφερῆ Αἰεχ ἄχρυσο!) χρυσαι τῷ, 93» 1ο8. χρύσεοι 44, 
γ74, τού, τ, 121, 134, 236. Αἰεχ. “Ἐ καὶ ἀργυροι ς8. τριάκον- 
τα] -Ἐ καὶ σκευὴ ς8. 

Χ. Καὶ ἀργυροῖ] καὶ ἀργυραῖ 10, 93, 108. κα Χαι ξςς. 
λ01} διπλαι τε 19. κα 44, 71. ϑδιτλαι 93, τοϑ. Οοπηρὶ. 

τετρακόσια δέκα] ἐξ τληῖαπι 11. α ς2, 64, 119, 243. 248. ΑἸά. δια- 
χοσιοι ἐς. μδδεῖ ἰπ ὁμαγαές. πιΐπογε ΑἰεσχΌ τετρακόσια] τετρακχο- 
σιᾶι 1») 935. 1οϑ. (ΟΠΙΡ]. τετράχοσιοι 44) 74. τιοό. δέκα] καὶ 
δεκα 19, 93, τοβ. Οὐπρί. καὶ σκεύη] α καὶ Αἴεκ. καὶ σκεύη-- 

τετρακόσια ἴῃ ςοπι. (64.] καὶ τοῦ ἀργυρίου πεντακισχίλιαι καὶ τετρᾶ- 
κοσιαι και δεκα καὶ του ἀργύυρτου πεντακισχίλια καὶ τετραχοσια 10. 

ΧΙ. τῷ χρυσῷ καὶ τῷ ἀργυρῷ] χρυσα καὶ ἀργυρὰ 44, 71. του 
του χρύσιου καὶ του ἀργύριον 93, τοϑ, 

1212 ἔς, Ργαοτα ΠῸ καὶ, Οοπηρῖ. τετρακόσια] ῥγαξε τ. καὶ ΠΙ, 93, 
ῖιοϑ.ι τὰ παν] - σκενὴ ταυτὰ 19. κα σανῖα 4, 71. κα τὰ ς8. 
Ἔ ταυτὰ 9"; 1τοϑ. ἀναξαινον]α] ανηγᾶγε 10, 93» 1τοϑ. (στηρῖ. 
Ργαντηΐι. τὰ 74» τού, τ21,134. Αἴεχ. μετὰ Σασαξασὰρ] α 1Π, ςς. 
μετὰ Σασ. ἐπὸ τῆς ἀποικίας} ἘΣαμασάρης μέϊα τὴς ἀναξασεω; τὴς 
ἀποίκιας 19. ἔς, ηἰῇ Σαξασαρῆς, 93, 1οϑ. ἤο, οἰ Σασαξασὰ, 

ΟομΡΙ. α 44, 7... Σασαδασὰδ} Σασαξασσαρ γ4: Αἰεχ. Σασ- 
δαξασσὰρ ΑΙ. ἐκ Βαξυλῶνος] α 71. 

καὶ κ' 8. κεφε- 
χεχῴρεραι 19. χεφουρι 

διπ- 

1. Καὶ ἅὅτοι οἱ υἱοῦ} κα οἱ 11, ςς, 93, 134. δτοι δὲ οι νοι 44. οἱ 

ἀναξαίνονῖες} οἱ αναξαύϊες το, 93. το8. ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας] εκ 
τῆς αἰχμαλωσιὰς 1], ςς. ἀπὸ τῆς ἀποικιᾶς ς8. τῆς ἀποικίας] 
"44. τῆς αἰχμαλωσίας ξ8. βασιλεὺς] ρῥγαεπῖτς. ὁ 74) 108. 
Οομρ. ββασιλεὺς Βαδυλῶνος εἰς Βαδυλῶνα}] α τ0.ὈὨ. ΒβΒαξυλῶ- 
νο5] α 44. καὶ ἐπέρρεψαν] καὶ ἐπέγγεψεν 1], 93. ὑπερρεψαν δὲ 
19. καὶ ὑπερρεψαν 64. και ἀπερρεψαν 7ι. καὶ Ἰάδα] καὶ ἴεδὰς 
ς8, γ1, 248. καὶ Ἰάδαν ΟοτΩρὶ. πόλιν αὐτὰ} ΡΥααλ τ. τὴν 10, 

93. (πρὶ. 
11. Ἰησξς] Ἰησεὰ Οοπιρ. Νεεμίας} Νεεμιος ΠΠ. Νεεμίας 

-- ἀνδρῶν] καὶ οἱ συν αυτω γι. ἙΣαραΐας] Αραιας ΠῚ. κα 10. Σα- 

ραΐης 44. ῬεελίαςἾἿ Ρελεα Π. ,α 19. Ρεσαιας. Ναιμανι 93. 

᾿ . 4 ᾿ 

- 
τ Ὡ δος κῶν, ἐσ ι 

παρηλλαγμενοι 445) 719 

,Ὕθαμμενοι ἐν τῷ πρώτῳ βιδλιῳ Εσδρα γι. 

ϑιπλοῖ 

Υἱοὶ ᾿Αδωνικᾶμ, ἐς 

Ἔ Ναιμανι 1οϑβ. Μαρδοχαῖος] Μαραχϑαιος 11. Μαρϑεχαιος 
γ4. βϑβδβαλασὰν] Βασφαμ 1], ςς. Βαλασσαν το. Βασαν 44, τοῦ. 
Βαλασαμ 93. Μασφὰρ)] Μαλσαρ]]. Μαοφαρ το. Βαλσαρ ες. 
κα 48. Βαγκαὶ) Βατεασι 11. Μαγουΐα 19. Βατου ςς. α ς8. Βα- 

γου ὅ4. Φαγουϊα 93. Βαγονυΐα τοϑ. Βαγουιας 121. Βαγουε 448. 
Οοπιρ. ῬῬεὰμ], 11, ςς,), ς8. Ῥοι το. Αγρεεμ 64. Ῥαιοὺμ 74. 
Ῥεειεμ Ὁ3. Ρεΐουμ τοβ. Βαανα] Βαλλεια 11. Βαναα 19, 93, 

1ιοϑ. Εἰρελλια ςς. κ 48. Βαανα 134. αἰνδρὼν ἀριϑιμὸς} . 19, 
93» 108. Οοπιρί. ἀνδρῶν ὠριϑμὸς λαξ Ἰσραήλ] λα λα Π, ςς. 
αριϑμοὸς λαξκ Ἰσραὴλ ἀνδρων 44. 

1]. Φαρὲς} Φορος 44, ςβ, 64, 71, 745) τού, τ19, 134, 236, 243, 
248. Οοπιρί. ΑἸά. δισχίλιοι ἐκ. ἐδδ.} βριδ. ς8. ,..236.-Ἡ ἑδδο- 
μηκονταϑδύο]) εδδομηκοντα 248. 

ΙΝ. -Ῥεεῖξ “οπι. ἱπίερτ. τού. 
Π, ςς. Σαφατία] Σαξδατία ΑΙά. 
να νοσιοι 10; 93. 108. 

Νν. Υἱοὶ ἥΑρες ὃς. δά ἤη. οοπι. 6ο.] και ἐτέροι τσαλῖες οἱ τρογε- 

Υἱοὶ Σαφατία] καὶ νἱιοι Ασαφ 
τριακόσιοι] τετρακοσιοι 11. 

Ὥρεε 19, τοΒ. Ωρ93. Σάρες 119. ἑπ]ακόσιοι] ἐννακοσιοι το, 
923) 108. ᾿ 

ΝΙ. Υἱοὶ Φααϑ] ργαπιῖτι. καὶ εδδομηχοντὰ το, τοϑ. ργϑπηῖπει. 
καὶ εὔϑομηκοῦῖα οἱ 9. Φαὰθ) Φαλαξ 1], ς-ς. Φααϑ Μωὰδ 
τοῖς υἱοῖς Ἰεσουὶ)] 44. Μωὰβ) ργεεηϊεῖ. ἡγεμένου το, 93, 108, 
121. Μωαϑ τ. Ἰησουὲ] ἴησον 19, ςξ, 64) γ4) 93, 1οϑ, 216. 
Ιησασε134.Ό Ἰησουὲ Ἰωὰδ] Ιησπε Ιωξδαῷ 11. Ἰησου Εωδ Βωοξ ς8. 

ἼΑρες] Ηρα 11, ςς... 

δεκαδύο} ργαπιῖεῖ. καὶ 19, 93, τοϑ. ϑωδεχα 44) ςς») τού, 448. καὶ 
δώδεκα Οοτρὶ. 

ΝΙΙ. ᾿Αἴλᾶμ] Μαλαμ 11. Μααλαμ ςς. ἴλαμ ε19ο. Ἐλὰμ 
Οοπιρί. 

ΨΙΠ. Υἱσὶ Ζατϑουα)] Ζαϑϑουα το. ΑΙά, ΑἸεχ. κα υἱοι τοβ. 
Τιοὶ Ζατϑονὰ ὅτε. τἀ ἤη. ςοιη. το. 248. Ζατϑκεὰ) Ζαϑϑεε 44." 
ζΖαφεα ς8. Ζαϑϑονα δ4, 74, 93» τοῦ, 134. ΑἸεχ. Ζαϑουα τιο. 

Οοιρί. ἐννακόσιοι] ἐενάχοσίοι τοῦ. ἐνομνυὐουόνι σαρα- 
κοντάπεντε 44, τού. 

ΙΧ. Ζακχὰ) ὅωνχαν 11. Ζακχχαιου 10, 121. Ζακχιε 44 

Ζακχε ς52. Ζακχαι (8, 74, τιοό, 119» 120, 134) 23236.5. Ζαχχαι 

64, 243. Ζακχαια 63, τοϑ. Οοπιρὶ. Ζαχάν ΑΙΔ. ἑπΊ]ακόσιοι]. 
ἑξακοσιοι τῶ. ἑξήκοντα] χγ ξ5. 

Χ. 1 εεῖζ σοι. ἱπίορτ. ξ2. 
Βαννού ςς. Βαναια 939 τιο8. Βανέα Οσπηρὶ. 
σαρακονταδοο 44. τού. τεσσαρακοντὰ καὶ δυο 93) τοϑ. Οοπηνὶ. 
236. 

ΧΙ. Ἀεοίξ οοῦι. Ἰηΐερτ. ς2. 

Βανου!} Βανου 1ἴ, Βανια 10. 

τεσσαραικονταϑύο ] 
ἈΞ 

Βαξαὶ) Βαδει 11. Βσκχέε 19. 

Αδαξεῖς ςς. Βοχχει 93. Βοχχε το.  εἰκοσιτρεῖς} εἰχοσι καὶ 
τρεῖς 93. τοϑ. 

ΧΙ, ᾿Ασγαδ] Αδγαδ 1Π|, 64, 243. ΑἸά. Ασιαὸ 199 το. Αζ- 
γιαὃ 44. Αδδα ς8. Αζγαδ τού, τ21, 134, 436. Αδγα το. Αδ- 
δαγ “48. ᾿Αζιγαδ᾽ Οσπιρὶ. ᾿Αργὲ 8 ΟοάϊοεΞ ϑεηρῦ. “ρα νυ. 
χίλιοι] τρεισχιλιοι ΠΠ. δισχελιοι το, 93» 108. κα 44. τρισχίλιοι 
8 (ὐοάϊςε5 ϑεγρὶ!. διακόσ.} τριακόσιοι 8 (οὐϊοεβ ϑεῖρῖ.  εἰκο- 
σιδύο] εἰκοσιτρεις 44. εἴκοσι χαι δυο 93. οὗϊο Ὁάϊΐςε5 δεῖ. 

“- 

Ὑἱοὶ Ζαχχοῦ, ἑπ]ακόσιοι ἑξήχοντα. Ὑοὶ Βανουὶ, ἑξαχόσιοι τεσσαραχονταδύο. 9. 1ο. 

Ὑἱοὶ ᾿Ασγαδι χίλιοι διαχόσιοι εἰχοσιδύο. .12. 



ΚΕΦ. 1|΄'. 

14. 1ς. 

16. 17. 
ιὃ. 19. 
2Ο. 21. 

22.. 25. 
24. 25. 
26. 27. 

28. 29. 

30. 3ι. 

352-. 38: 

834: 35: 

36. 37. 

38. 30. 
40. 41. 

42. 

Αἰεχ. 

ἘΣΔΡΑΣ. 

ἑξαχόσιοι ἑξηχονταέξ. Ὑἱοὶ Βαγδὲ, δισχίλιοι πσεντηχονγταέξ. Ὑἱοὶ ᾿Αὐδὲν, τετραχόσιοι “σεντη- 

χοντατέσσαρες. Ὑἱοὶ ᾿Ατὴρ τῷ ̓ Εζεχίᾳ, ἐννενηχονταοχτώ. Ὑἱοὶ Βασσϑ, τριαχύσιοι εἰχοσιτρεῖς. 

Ὑἱοὶ ᾿Ιωρᾶ. ἑκατὸν δεχαδύο. Ὑοὶ ᾿Ασδμ, διαχόφιοι εἰχοσιτρεῖς. Ὑοὶ Γαξὲρ, ἐννενηχονταπέντε. βᾶ, ) β ) 

Ὑἱοὶ Βεϑλαὲμ. ἑχατὸν εἰχοσιτρεῖςς.ς ὙΪοὶ Νετωφᾶ. πεντηκονταέξ. ὙΪοὶ Αναϑων, ἑχατὸν εἶχο- ᾿ β ) ᾽ 

σιοχτώ. Υἱοὶ ᾿Αὗμὼϑ, τεσσαραχοντατρεῖς. Ὑἱοὶ Καριασιαρὶμ, Χαφιρᾶ, χαὶ Βηρῶϑ,, ἑπ]αχό- 

σιοι τεσσαραχοντατρεῖς.͵ Ὑοὶ τῆς Ῥαμὰ χαὶ Γαξχὰ, ἑξαχόσιοι εἰχοσιεῖς. ᾿Ανδρες Μαχμᾶς, 

ἑχατὸν εἰχοσιδύο. "Ανδρες Βαιϑὴλ χαὶ ᾿ΑἸα, τετραχόσιοι εἰχοσιτρεῖς. Ὑἱοὶ Ναξδ, πεντηχοντα- 

δύο. Ὑἱοὶ Μαγεξὶς, ἑχατὸν ππεντηχονταέξ. Ὑἱοὶ Ἤλαμαρ, χίλιοι διαχόσιοι ππεντηχοντατέσ- 

σαρες. Ὑἱοὶ Ἢλαμ, τριαχόσιοι εἶχοσιν. 
ὙΪοὶ Ἱεριχὼ. τριαχόσιοι τεσσαραχονταπέντε. “ 

Ὑἱοὶ Λοδαδὶ χαὶ ᾿Ωνὼ, ἐπ]αχόσιοι εἰκοσιπέντε. 
Ἁ 

Υἱοὶ Σεναᾶ. τρισχίλιοι ἐξαχόσιοι τριἄχοντα. ᾿ Χχ 

Καὶ οἱ ἱερεῖς υἱοὶ ᾿Ιεδξαὶ τῷ οἴχῳ Ἰησοῖ, ἐνναχόσιοι ἑδδομηχοντατρεῖς. Ὑοὶ “Ἐμμὴρ, χίλιοι πεν-- 

τηχονταδύο. Ὑἱοὶ Φασσὲρ, χίλιοι διαχόσιοι τεσσαραχονταεπ]ά. Ὑἱοὶ Ἢρὲμ, χίλιοι ἑπΊά. 
ΠΝ [: ρ ς 2 οἱ ρ ρ ε ὔ 

Καὶ οἱ Λευῖται υἱοὶ Ἰησᾷ χαὶ Καδμιὴλ τοῖς υἱοῖς ᾿Ωδουΐα. ἐδδομηχοντατέσσαρες. 3 
Οἱ ἄδοντες 

μν 9 ΄ φ᾿ ἰϑι Ν. Ν 2 νΝ ς Ὰ, ς 

υἱοὶ ᾿Ασὰφ, ἑχατὸν εἰχοσιοχτῶ. Ὑἱοὶ τῶν πυλωρῶν, υἱοὶ Σελλέμ, υἱοὶ ᾿Ατῆρ, υἱοι Τελμῶν, υἱοὶ 

ΧΙ. ᾿Αϑωνικῶμ] Αϑωνικαν 11. ᾿Αϑονικῶὼμ ΑἸά, 
ΧΙΝ. Βαγεὲ) Βαογει 11, ςς. Βαγεα 111. Βαγουαι 10.) 64) 74» 

93. Βαγεὶ 44. Γαδεῖα ς8. Βαγουαὶδ 134. 
ΧΝ. ᾿Αὐδὲν] Εδδὲι το. Αδδει 93.) 119. Εδδι τοϑ. 

σιοι} δισχίλιοι 19. ἑξακοσιοι 93», 108. 
ΧΥῚ. ᾿Ατὴρ] Αζερ τ9, 93. 1.8. τῷ Ἐζεκίᾳ] τω Βζεκι 19. 

κ 44. τῷ Ἐφεχίᾳ ΑΙά. ἐννενηκονταοχτῶ)Ἅ ἐννενηκονταδυο 1], ςς. 
ἐννενηκθυῖα καὶ ὀχτὼ 19) 93», 108. ενενηχοντασκτω (ς {ετρεῦ οὔ] ν 
Πτιρ]ἰοὶ τού.) ΑἸεχ. 

ΧΥῚΙ. Βασσξ) Βασσει το. Βασει 93, τιοΒ. Βασσι 121. 
σὲ ) Οοὐϊςες δεγρὶϊ. τριακόσιοι ) χίλιοι διακοσιοι 44. 

τρεῖς] εἰκοσιδυο 44. εἴκοσι καὶ τρεῖς γ Οοάϊςε5 ϑετρίϊ. 
ΧΙ. εεξ ςοι. ἱπίορτ. ς8.. Ἰωρὰ] Ουρα 11. Ιωρει 10. 

Ὥρπηε 93. ἴωρηε τοϑ8. Ιωραμ 248. Ἰερὼ Οοάεχ υπην8 δέχ. δε- 

καδύο] ργωτηῖῖ. χαὶ 19) 1οθ. δωδεκα 44) 248. Οοπρί. 
ΧΙΧ. ᾿Ασὲμ] Ασὲμ 11. Ασωμ τ. Σαμεμ ςς. Ασομ, 93» 1ο8. 

εἰκοσιτρεῖς] εἴκοσι καὶ τρεῖς Οοάεχ υπὺ5 ϑετρῖϊ. 
ΧΧ. Γαξὲρ] Ταῦξερ 11. Γάαμερ 19. Γαξεῤῥὶ Οοάεχ υηυ5 ϑεγρῖ. 

ἐννενηχονταπέντε] ἐνενηκονταπεντε το. 
ΧΧΙ. Βεϑλαὲμ)} Βαρϑαλεὲμ 11, ςς. 

Βαιϑλαεμ 44, τού, 134, 436. 
Οοπιρὶ. ΑΙά. 

ΧΧΙ], Ὁ εεῖξ σοι. ἱπίερτ. 38. Νιτωφὰ) Νεφωτα 11. Νετω- 
φατι τ9, τοῦ. Νεέγωφα ςς. Νετωφαϑει 93. Νετωφαϑ 248. (ομρρὶ. 
τσεντηκονταξξ} ἑκατὸν δέκα ἐξ το, 93, 108. 

ΧΧΙΠ. ᾿Αναϑωϑ] Ναμωθ 93. Αναϑωμ 134. εἰκοσιοκτώ] 
Ἔλυιοι Βασσου δίς. σοιῃ. 179 8ά ἤπ. οοπ. 21. ἐχ τερεῖζ. τού. 

ΧΧΙΨΝ. εεῖ τοῖπὶ οοη,. 93. ᾿Αζμὼϑ)] Ασμωθ 1], ς8, 110. 

Οοπρὶ. Αμωϑ' το» ᾿ιοβ. Ασωϑ ςς. τεσσαρακοντατρεῖς} τεσσα- 
ρακονταδυο (11. ἂς ἰῃτα) ς2, ςς, 58, 645) 745 ττρ, 120, 134,36, 243, 
448. Οοπιρὶ, ΑΙεχ. εκῶτον εἰκόσι ὀχτὼ το, τοϑ. σαρακονταδυο 44, 
τού. Ϊ 

ΧΧΨΥ. Καριαϑιαρὶμ) Καριωθίιαρομ 1. Καριαϑιαρειμ το. Οοπιρὶ. 
Χαφιρὰ] Καφειρα 11. καὶ Κεφειρῶ τ9» 93». 198. Χαφηρα 

γ4. Οοπιρί. Χαξιρα 119. Καφιρὰ ΑΙεκ. Βηρὼθ] Μηρωϑ 10. 
"44. τεσσαρακοντατρεῖς} εἰκοσιτρεῖὶς 10, 93, 108. σαρακαα- 

659: 45. ᾿ 
ΧΧΥ]. Υἱοὶ] Ανᾶρες 19. Ὁ οὶ τῆς Ῥαμὰ δτο. δὰ ἔπ. οοπι. 28.} 

κ 38. τῆς Ῥαμὰ] Αραμ 11. τῆς Ῥημα 19. κα τῆς 44. Δὅραμ 
ςς. τῆς Ῥαμμα 7γ4. Χρααμὰ Οοάεχ ὑπὺ8 δεγρ. καὶ Γαδαὰ] 
κ44. Γαξαὰ)] Γαξδαλ ςς. Γαξεῶ Οοάεχ υηι5 ϑεγρὶ. ἑξακόσ. 
εἰκοσιεῖς] χίλιοι καὶ εἴκοσι καὶ εἷς Οοάεχ υπὺ5 δετρὶ!. εἰκοσιῖς] 
εἰκόσι 19. εἰς 44) 74, τοῦ, 120, 121) 134,36. εἰκόσι τρεῖς ς ς) 93» 
τοϑ. 

ΧΧΥῚΙ]. ἴΑνδρες Μαχ.) χαι Μαχ. 44. 

ΠΙ. Μᾶοιγας τς. Μαχμας τοϑ. 
ΧΧΨΥΤΙΙ. ἴΑνδρες Βαιϑὴλ] καὶ Βαιϑὴλ 44. Βαιϑὴλ]) Γαιϑὴηλ 

1. καὶ ᾿Αἴ2]λ 44. ᾿Αἰὰ] τῆς γὴν Γαι 19. κα 6ς. τῆς Γαι 

93. Γαι τοΒ. Ασαῖα 2326. Αἴ Οοπιρί. τετρακόσιοι] διακοσιοι 
11, τον ς 9» 93ν τοϑ. (οιρῃρί. ᾿ 

ΧΧΙΧ, Υἱοὶ) Ανδρεξ ᾽56. Ναδὲ] Ναβαν 19. Ναξω 44, ς8, 
ό4, τοό, τ19) 120, 121) 236, 242. Οοιηρὶ. Αἰεχ. Ναδωὼν 74) 134. 

τετραχό- 

Βεσ- 
᾽ 

εἰχοστ- 

Βηϑλεὲμ 19, 93» 108. 
Βεϑλεὲμ 645» 1195) 121) 243, 248. 

ε Ἁ 

ἑκατὸν} ᾿ 19, 1οϑ. 
Μαχμὰε] Χαμμας 

Ναθαυ 93, τιοΒ8. Ναξωϑ 248. Ναδὰ ΑΜ. 

χονα καὶ δυο 10, 93. 108. 
ΧΧΧ, Μαγεῦὶς] Μαγεξως 11, ςς. Μάακβεις 19, τοΒ. Μαιδεες 

93. Μαγϑδεὶς Οοπιρὶ. Μαγεξεὶς ΑἸ4ά. τποεντηκονταέξ] ξ-- 243. 
ΧΧΧΙ. εείξ οοπι. ἱπίερτ. 8. Ἠλαμαρ] Αιλαμ ἑτέρου 10, 

93. 1.08. Ἡλαὰμ ἑτέρου Οοπιρ. χίλιοι] δισχίλιοι 11, ςς. 
ΧΧΧΙΙ. Ἠλὼμ] Ηραμ 11, 64) τοϑ, 119, 243. Ορπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Ἑῤηαμ το. Εραμ ς8. Ιραμ 93. εἴκοσιν]  τέεντε το. 
ΧΧΧΙΙΠ. εείξ οοπη. ἰηΐερτ. 19. ΔΛοϑαδὲ] Λοδαρωθ 11, ςς. 

Λυδὼν 44. ργαιτηῖτι. Λυϑων (2, 119. Λυδδων Δελωδὰα Δάδ ς8. ργα- 

ῇ 

ππεντηκογταδύο] πεντη- 

πὐττ. Λυδδων 64) 243. 248. ΑΙΔ4, Λυδδων Λωδαδιδ γ4ᾳ. Αὐδδωναῖϊδ : 
93. Λυδδων Λοδαδιδ τού, 120, 121, 134. Αἰεχ. Λυδδωναειδ τοϑ. 
Λυδδων Λοδαδδι 216. Λοδαδιδ Οοπὴρ. καὶ ᾿Ωνὼ] κ 44. Ὠνὼ] 
Ὥνων 1Ϊ, ςς. Ονω ς2. Ανω 93, ΙοΒ. Ὥνωθ 248. ἑπΊακόσιοι]) 
ἑξακοσιόι 11, ς-ς:.  ἑπΊακόσιοι εἰκοσιπέντε] ψμε Ξ8. εἰκοσιπέντε] 
σεντε ςς. 

ΧΧΧΙΨΝ. Ἱεριχὼ] Ιερεια 11. Ἰερια ςς. Ϊερεχω 64) 745 134» 

443. Ἰερυχω τού. Ϊερεχωτ 12. τεσσαραχονταπῖντε) εἰκοσι- 
πέντε 44. σαρακοντάπεντε τού. 

ΧΧΧΥ. Σεναὰ] Σαανα 11. Ενναα 19, τοΒ. Σένααρ 121, 236. 
Σενναὼὰ ΑΙεχ. τρισχίλιοι!) χίλιοι 248. ἑξακόσιοι] τριακόσιοι 

74. β 
ΧΧΧΥῚ. Καὶ οἱ ἱερεῖς νιον οἱ δὲ ιερεις το. υἱοῖ ἱερεις 934. Καὶ 

οἱ ἱερεῖς ὅτε. δὰ ἔπ. ςοπι. 38.]. 44. οἱ ἱερεῖς υἱο!} οἱ νιοι μερεὶς 
4326. υἱοὶ Ἰεδαὼ} ρτγαυηϊ. οἱ γ. {εδιὼ}] Ιεβδα 11. Ἐδδωνα 
19. ἔδεα ςθ. [Ιεδὄχα 93. τοϑ. Αἰεχκ. Εδδξα τ2ο.. Ἰησοῖ] Ιησαε 
19, 58, 64, 74. 93ν τού, 1τοϑ, 119, 120, 134) 243,) 248. (οῃρὶ. 

ΑΙεχ. Ἦσω ΑΙά. ἑδδομηκοντατρεῖς) εδϑομηκοντα καὶ τρεῖς 93. 
ΧΧΧΨΠΙ. τοεντηκονταϑύο] πεντακόσιοι δυο το. 
ΧΧΧΥΙ. Φασσὰρ) Φασουρ 11], γ4, τοῦ, 121, 134. Οοπιρὶ. 

ΑΙά. Φαδδας το, 93. 1ιο8. Πασὲρ 8 Οὐοάϊςερ ϑεεὶὶ. χίλιοι] 
τρισχρλιοι 19, 93. 1056. τεσσαρακονταεπῆα) σαραχοντα ἐπα τού. 
τεσσαράκονϊα καὶ ἑπ]ά 8. Οοάΐοες ϑετρὶϊ. 

ΧΧΧΙΧ, ἢ εείζ ἰοϊμπλ σοπῃ. 11, 243, 248. 

Ἐρεμ ς8. Ἰαριμ 93» 1ιοΒ. Χαρίμ Οοπιρὶ. 
ἐπ]α] δεκα ἐπα το. και δεχα επΐα 93, τοβ. (οπιρὶ. 

ΧΙ,. Καὶ οἱ Λευῖται] νἱοι Λενιτᾶι 19,93: Ἰ1ησ8] Ιησας 10. 
ἴησεε ςς. καὶ Καδμιὴλ τοῖς υἱοῖς Ὠδουΐα} 44. Καδμιὴλ] 

Δεχμιὴηλ 19, 1ιοΒβ. Καδωηλ 8. Κεόμίηλ 9,ὥὈ. Ὠδεαΐα])] Σοδκια 
ἯΙ, ςς. Ωδια τος. Σοδωΐα ς8. Σωδεῖα γ4ᾳ, τού, 121, 134, 236. 
Ὥϑυια τοϑ. Ωδκα 43,248. ἑδδομηκοντατέσσαρες} ῥγαπτάτι. χε- 
λιοι 195) 93. 108, 121. γαιγη ὁ ἃ (4 εξ τσρωτος) 248. 

ΧΙ. Οἱ ἄδοντες υἱοὶ ᾿Ασὰφ] υἱοι Ασαφαϑ' οἱ ὠδοι το, τοϑ. υἱοι 
Ασαῷ οἱ ὠδοι 93. εἰκοσιοκτώ] τεσσαρακονταοκτὼ 11], ςς.-. εἰκοσιδυο 
44. τού. 

ΧΙΙ]. τῶν τουλωρῶν] -- εκοῖΐον 44. 
:οό. ΣδΣελλὲμ)] Σαλὲμ 1. Σαλλὲμ γ4φ. ᾿Ατὴρ] Αζηρ 1ο, 93, 
1ιο8. Ατῇηρ ς8, γ)45 τού, 1219 134) 226. ΑΙεχ, Τελμῷν]} Σελμων 

19, 93. 1908. ᾿Ακ56] Αχεὲμ 11, 1Π|, ςς. Αχχοιμ το. [Ιαχωδ ςβ. 
Ιακεξ ὅόφ. Ιαχκαδ 93. Αχχὰμ τοῦ. ᾿Ατιτὼ] Αζιζα το, 93, 
1ο8. υἱοὶ ΣωξαΣ] χιλιοι νιοὶ Σωμαΐ 19. ῥταῖηξι. χίλιοι 93, 1οΒ. 
Σωξαὶ} Αξαου 11. Σαξουα ςς. Σουδαΐ «8. ἑκατὸν] Ὀὶς (οτὶδίς 

Ἠρὶμ) Ιαρειμ, 10. 

υἱοὶ Σελ.] καὶ οἱ Σελ. 

χίλιοι ἑπ]α] α ΑΙά. 

ΡΟ σα, . 



᾿ς Βαάρκως 93. 

ΕΣΔΡΑΣ. 
ἑ ΚΕΦ. 1. 

3 δ Ν ΐ , Ἢ ᾿ 

Αχϑᾷ, υἱοὶ ᾿Ατιτὰ, υἱοὶ Σωξαΐ, οἱ πάντες ἑχατὸν τριαχονταεννέα. Οἱ Ναϑινὶμ’ υἱοὶ Σουϑία, 41. 
υἱοὶ ᾿Ασεφᾶ, υἱοὶ Ταξαῶν, Υἱοὶ Κάδης, υἱοὶ Σιαᾶ, υἱοὶ Φαδῶν, Ὑἱοὶ Λαξανὼ, υἱοὶ ᾿Αγαξᾶ, 44. ας. 
υἱοὶ ᾿Αχδξδ, Ὑἱοὶ ᾿Αγαᾶξ; υἱοὶ Σελαμὶ, υἱοὶ ᾿Ανᾶν, Ὑἱοὶ Γεδδῆλ, υἱοὶ Γαᾶρ, υἱοὶ Ῥαϊὰ, Ὑἱοὶ 46. 47. 
ε ε ενΝ Ν ᾿ 

Ῥασων, υἱοὶ Νεχωδαὰ, υἱοὶ Γαζὲμ, Ὑἱοὶ ᾿Αζῶ, υἱοὶ Φασὴ, υἱοὶ Βασὶ, Ὑἱοὶ ᾿Ασενᾶ, υἱοὶ Μοε- 48. 49. 
50. 51. 

γὶμ, υἱοὶ “Νεφεσὶμ, Ὑἱοὶ Βαχξδχ, υἱοὶ ᾿Αχεφαᾶ, υἱοὶ ᾿Αρὰρ, Ὑἱοὶ Βασαλὼν, υἱοὶ Μαβδᾶ, υἱοὶ «2. 

᾿Αρσᾶ, Ὑοὶ Βαρχὸς, υἱοὶ Σισάρα, υἱοὶ Θεμᾶ, Ὑἱοὶ Νασϑιὲ, υἱοὶ ᾿Ατουφά: Ὑἱοὶ δόλων Σαλω- ς3. κ4. 

μῶν, υἱοὶ Σωταῖ, υἱοὶ Σεφηρὰ, υἱοὶ Φαδερὰ, Ὑἱοὶ ᾿Ιεηλᾶ, υἱοὶ Δαρχὼν, υἱοὶ Γεδὴλ, Ὑἱοὶ Σαφα- 55: 56 

τία, υἱοὶ ᾿Ατὶλ, υἱοὶ Φαχερᾶν,, υἱοὶ ᾿Ασεξῳεὶμ, υἱοὶ Ἣμεϊ. Πάντες οἱ Ναϑανὶμ, χαὶ υἱοὶ ᾿Αὔ- 

δησελμὰ, τριαχόσιοι ἐννενηχονταδύο. Καὶ ὅτοι οἱ ἀναξάντες ἀπὸ Θελμελέχ, Θελαρησὰ, Χερδξ, 
ε Ν 3 Ἁ.Ὰ ,, ϑ 3 ’ ρ 3 ρῷ ΄“ρ ἴω 3 Ὁ " 7 393 “Ὁ 4 

Ηδᾶν, Ἐμμῆρ, καὶ οὐχ ἐδυνάσϑησαν τοῦ ἀναγ[εῖλαι οἶχον “σατριᾶς αὐτῶν χαὶ σπέρμα αὐτῶν εἰ 

ἐξ ᾿Ισραήλ εἰσιν' Ὑοὶ Δαλαΐα, υἱοὶ Βεᾶ, υἱοὶ Τωξία, υἱοὶ Νεχωδὰ, ἑξαχόσιοι ππεντηχονταδύο. 

Καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων υἱοὶ Λαδεία, υἱοὶ ᾿Αχχὲς, υἱοὶ Βερζελλαΐ, ὃς ἔλαξεν ἀπὸ τῶν ϑυγατέ- 

1οό.  τριακονταεννέα} τριακονταοκτὼ το, τοΒ. τριακοντὰ καὶ 
ὀκτω 93. 

ΧΙ]. Οἱ Ναϑινὶμ)} υἱοι των Ναϑιναίων 19. καὶ υἱοι Ναϑηνιμ 
44. οἱ Ναϑῆηναιοι ς8, 248. Οοιηρὶ. οἱ Ναϑιναιοι 64, γ4,) τού, το7» 

110, 120, 121) 134, 236, 242. ΑΙά, Αἰεχ. υἱοι τῶν Ναϑηναίων 93. 

οἱ των Ναϑιναιων τοϑ. υἱοὶ Σεϑια})  ς8.. υἱοὶ Σευϑία---καὶ υἱοὶ 
ἷπ Ἑςουη. ς8.} α οὐπὶ ἱπίεγπηοὰ. 44. Σουϑία] Σεῦδαει 19. Σουειά 
ξς. Σοναα 64, 74, τού, 107, 119, 120, 134, 243» 248. (πρὶ. ΑἸ΄. 

ΑἸεχ. Σουδαῖ 94. Σουδδαὶ τοϑΒ. Σουλα 121, 226. νἱοὶ ᾿Ασουφὰ 
--Σιαὼ ἴῃ οοπι. ἴε4.} α συπὶ ἰποιτηςά. 248. ᾿Ασουφὼ] Ασουφε 1], 
ςς. Ασουφατ το, τοϑ. Οοπιρὶ. Σεφὼτ Αἰά, υἱοὶ Ταξαὼϑ] κα υιοι 

ξξ. ἘΤαξδαὼϑ]) Ταξωθ 11. Ταξηωϑ το. Ταδδαωϑ ς8, 64, 74, 
107. 134. ΑΙεχκ. ἸἸαξδαώϑ ΑΙή. 

ΧΙΙΝ. εείξ οοπι. ἰηΐερτ. 8. Καϑης] Κορες 19, 93, 108. 

Οοπιρὶ. Κηραως ς2. Κηραος 64, γ4, τού, το7,) 119, 120, 121) 134, 

236, 243. ΑΙεχ. Χειραὸς ΑἸά. 
ἸΙωσιου 19, 93», τι0Ξ8. Σηρσά Αἰά. 
ΟΣΧΙΝ. Υἱοὶ Λαδανὼ] α ς8. 

Λαξανα 64. Βαλανὰ Οομρ. 
Γαξα ςς, 92,3. Αγαξω 119. 
93.. Καδωϑ ςς. ᾿Ακεδδ ΑἹά. 

ΧΙΙΙ. ᾿Αγαὰδ] Αγαξὃ 248. Σελαμὶ] Σαμαᾶν 11. Σελαμει 

19, 93. Αἴεχ. Ασαμᾶαν ςς. Σαλαμεῖ ς8. Σελαμ ό4. Σελαμαϊ 
ιοό. Σελλαμι 248. Οοπρὶ. Σαλαμὴ ΑΙά. ᾿Ανῶν] Ανιου 10. 
Ανναν τοῦ. 248. (Οοὔρ. 

ΧΙΝΙΙ. Γεδδὴλ] Κιδεδ]]. Γεδδὴν 141. Γαὰρ) Γαελ 1], ςς. 
Γαηρ το, 93» 1ο8. (οπιρὶ. Γυναρ 248... Ῥαΐα]Ρεπα 11, ςς. Α- 
ραια 109. 93: τοϑ. | 

ΧΙΝῚΠΙ1. Ῥασὼν] Ῥαασσων 19, τοϑ. Ῥαάασων 9,8. υἱοὶ Νεκω- 
δὰ] " :ς8. Νικωδὰ} Νεκωδαν 1Π1|, 19. Νεκωδὰμ γᾳἈ. Γαζὲμ) 
Γαζαμ το, ς8, 64, 74, 93», τού, 1οϑ, 120, 1219 134, 236, 243, 248. 
Οοπιρί. ΑἸά. Γαζαρ τιο. 

ΧΙΙ͂Χ, Υἱοὶ ᾿Αζὼ] α το, τοϑ. ᾿ΑΦὼ] Ουσα 11. Αζα ς8, 64, 
74,93.» 1ούς 119, 120, 1215) 134), 243) 248. Οοπρὶ. ΑΙεχ. Φασὴ) 
Φισον 11. Φασσαι το. ᾧασσα ο3, ιοϑ. Φασι τού, 248. (μηρί. 

υἱοὶ Βασὶ!] ,., 19. Βασὶ] Βασσερ 93. Βασερ τοϑ. Ῥασὶ ΑΙά. 
1.. ᾿Ασενὼ] Ασεννα 19, 93, 1ο8. ΑΙά. υἱοὶ Μοεκνὶμ} α ς8. 

Μοενὶμ] Μανωεμειν 11. Μηωνειμι το. Μανωνιμ ςς. Μοαενι 64, 243, 

448. Μοωνειμ 93, 1ιοΒ. Μαυνὶ ΑἸά. Μοενεὶμ Αἴεχ. Νιφουσὶμ] 

Ναφεισὼν 11. Νεφουσειμ, 195) 93. (ὁοπηρὶ. ΑἸεχ. 
11. Ὑἱοὶ Βακδὲχκ]α ς8. υιοι Βασαλωϑ νιοι Βακχουχ 216. Βακχ- 

δὲκ] Βαζκουκ 11, γ4,) τού, 120, 121) 134. Βακδχκ 19, 93» 1:08. 

Βαγδὲκ Οοπρ. ᾿Ακεφὰ] Αφεικα 11. Ακβδα 64. κα 93. Ακχουὰ 
119. Κουφὰ ΑἸά. υἱοὶ ᾿Αρὰρ] νιοι Αρουαρ 19, τοβΒ. Αρουαρ 93. 
υιο! Ανουρ 243. ΑἸά. ᾿ ἿΨ 

111. Υἱοὶ Βασαλὼϑ] α 236. υἱ νἱἀεῖυ. Βασαλὼϑ)] Βασαδῶωε 
11, ςς. Βαδονωθ᾽ τ9, 1οϑ. Βασιλωθ γ4. Βαλουδ 93. Βασαλὼωμ 

ι10. υἱοὶ Μαουδὰ] , ςξ8'(ι Μαουδὰ] Μεσιδὰ τ9, τοϑ. Μεῖδαι 

ό4. Μεῖδα 74, τού, 119, 120, 1219) 134, 226, 243, 248. (πρὶ. ΑΙά. 
ΑΙεχ. Μεοιδα 93. ᾿Αρσὰ] Αρησα 11. Βοσαι 19.. Αμασα 93. 
Δδασα τοϑ. 

11Π. Υἱοὶ Βαρκὸς] α ς8. 
υἱοὶ Σισαρα] α ᾿. 

ρα 93. Σισσάρα ΑἸά. υἱοὶ Θεμαὰ]} α ς8. 
Θεμᾶα 93, τοϑ. Θαιμα 248. (οπιρὶ. 

11Νν. Υἱοὶ Νασϑιὴ] κα ς8... Νασϑιὲ] Νασους Π1. Νεϑιε ΠΙ. 

Φαδὼν] Φαϑαν ςς. 
Λαξανὼ] Λοῦδνα 19, 93, 108. 

᾿Αγαδὰ) Αγαδαα το. Γαδανα ς2. 
᾿Ακὰδ] Ακαδωϑ' 11. Ακκουξ 19, 

Βαρκὸς} Βαρχους 11. Βερχως 10. 
Σισάρα] Σισαραα 111. Σεισα- 

Θεμὰ] Θερμαα 19. 

Σιαὰ] Σωηλ 11, ςς. Ασαα 1Π.΄᾿ 

Οοιρὶ. Μερζελλαΐ ΑΙά. 

Μισεια 19, τοῦ. Ναεϑιε γ4. Μεσσια 92. Νεσία Οοπιρὶ. Ναϑιὲ 
ΑἸά. ᾿Ατουφα] Ατιφα ς8, 64, γ4, τού, 119, 1209) 1215) 134) 216, 

243, 248. Οοπρὶ. ΑἸά. Τουφα 93. ᾿Ατιφᾶν ΑΙεχ. 
ΤΙΝ. εεῖξ οοπι. ἰηΐερτ. 8. δάλων Σαλωμὼν] δωλων. Αδαησελ 

11. ργαπηῖτῖ. τῶν 19, 93» 1ο8. Οοπρὶ. Αδδησολιςς. Αδδηδελμα 
74, τού, 120, 121, 134. “Ἔνιοι Αδδησελ 119. Αδδησελαμ, «6. 
υἱοὶ Σωταὶ---Αδδησελμῶ π᾿ οοπι. ς 8.7 αὶ οὐπὶ ἱπιεγαιθὰ. 19, 1οϑ. 
Σωταῖ] Σατει 1. Σεφηρὰ] Σεφηραϑ 11, τοό. Ασεφηραϑ' ες, 74, 
110, 120) 121) 134.236. Ασωφερεϑ 93... ᾿Ασιφορῶϑ ΑΙεχ. ὀνυἱοὶ 
Φαδουρὰ]) Α ς2, ό., 243, 248. ΑΙά. υἱοὶ Φαρουδά Οοπρρὶ. 

{}0ῸῚ. Υἱοὶ Ἰεηλὼ] α ς8, 2448. Ἰεηλὼ] [ελα 1Π|, τού, 26. 

Οὐοπιρὶ. [Ιεαλὰ 64, 74» 110,9 121, 134) 243. ΑἸά;: [Ιεδλαα 93. 
Δαρκὼν) Κερκὼων ςβ, 64, γ4. τού, 110, 120, 1215 134, 243, 248. ΑἸά.΄ 
Νέεκρων “36. Δερχὼν (οπιρί. ΑΙεχ. Γεδὴλ] Γεδηα 11. Γεδδηλ 
645 74, τού, 1219) 134) 2365, 248. Οοτηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχκ. Σαϑαι 93. 

1011. εείξ τοῖυπι ςοπλ. 58... ᾿ΑΤῚΔ] Ατεια 11. Ατγιλ 64. 
Ατῆια 93. ΑΙ τού, 134. ΑΙά. ΑἸεχ. Ατῇ|]ν 1:21. Ατῇηλ 2448. 

Οοπιρ. ᾧΦαχερὰϑ) Φασραϑ 11. Φακεραϑ ΠῚ. Φαρεραϑ' ςς. 
υἱοὶ ᾿Ασεξωεὶμ] κα νιοὶ 64. ΑἸά., ΑἸεκ. Ασαξωΐμ, 74, 120, 121» 134, 
436. τῶν Σαδωειμ 93. Ασαδωειμ 119. ᾿Ασεξωεὶμ]) Ασεζωειν 1]. 
Ασαξωῖμ τιοό. Ἡμεϊ] νει 1. Αμεει. 93. Μεῖ τῶο. Ἱεμεῖ 436. 
Ἦμεει 243. ΑἹά. 

1.111. Παντες} -Ἑ δτοι 248. «(Οοπιρ. Ναϑανὶμ) Ναϑεινιν 

11. .Ναϑηνεμ ς8. Ναϑήναιοι 93, 248. Οομηρ!. Ναϑινιμ τού, 134. 
Ναϑινεια τ19. Ναϑανεὶμ Αἰεχ. καὶ υἱο!] ρῥγαπηϊεῖ. αμα 248. 
Οοιρὶ. ΑἸά. καὶ οἱ υἱοὶ ΑΙεχ. ᾿Αδδησελμὼ] Ασεδησελμα 11]. 
Ργατϊτῖ. καὶ 44. Αδεδεσελμα ςς. τῶν δελων Σαλωμὼν 91. δέάλων 
Σολομῶντος Οοπιρὶ. ᾿Αδδεσελμὰ ΑΙά. τριακόσ. ἐννεν.} τοῦ 1Π. 
ἐννενηχονταϑύο] ἐνενηκονταϑύο ΑἸεχ. 

ΕΙΧ. Καὶ ὅτοι οἱ ἀναδ.] καὶ ὅτοι εἰσὶν οἱ ἐλϑόντες τὰ Οοάϊοες 
δεῦρ. οἱ ἀναδάντες] αἀναδαινοντὲς 19, ςς, 1ΙοὈΒ. ἀπὸ Θελμε- 
λὲχ]) Θεελμελεχ, Ξ8... Θελμελὲχ) Θερμελεϑ 11. Θελμεχελ [1]. 
Θεμαδὲκ τὸ Θερμεέρελ ςς. Θεμεέλεχ, 93. Θεμέδὲκ τιοϑ. θελα- 
ρησὰ) Θαρησα 11. Θελααρησσα 19. Θελαρησαμ. ς8. Θελαρησσα 

74. Θελααρησᾶν 93. Θελααρησα το8β. Χερδδ]) Χαρους Π. ἯἩ- 
δὰν] , ςζ8. Ἐμμὴρ] Εμμαρ 19. κα 58. ἐδυνάσθησαν] ηδυνασϑη- 
σαν 11, ςς, ς8. ηδυνηϑησαν 19, 64, 93» 119, 236, 243, 248. (οὶ. 
ΑΙεχ. εδυνηϑησαν 44) 74, τοῦ, 120, 134. ΑΙά. τὰ ἀναγγεῖλαι) 
ΤΕ], ἐς. τα ακαγίειλαι 93, 1908. οἶκον] ργδΠΙΪΕ. τὸν 19, 93» 

1τοΒβ. πατριᾶς αὐτῶν] ργαπλῖτ, τῆς 190,93. καὶ σπέρμα αὐτῶν} 
α 55. σπέρμα αὐτῶν] ῥτατηϊί. τὸ τ9, 93. σπερμᾶατα αὐτων 121. 
εἰ ἐξ Ἰσραήλ] εἰ ἐν ἸΙσραηλ ((πἀ Ἰἰετα ν ροίεε ἀεἰεῖ8) 11. οἱ ἐξ Ισραηλ 
19. εν Ἰσραὴλ ςς. οτι εξ Ἰσραὴλ 119. κα εἰ ΑΙά. 

1.Χ. Δαλαΐα] Δαχεα Π. Δαχαῖα ςς. Δαλαΐὶ ς8. υἱοὶ 

Βεῶ] ἤης νιοι (ῆς ροῖε8) 44. κα 52, 48, 64, 93, 1οϑ8, 119, 243, 248. 
Οοιρῖ. ΑἸά. ΑΙεχκ. Βαὰ)] , 1ιθ. ἘΤωδίου] Τωξεια 11. Ὑκξιου 
1:9. Τωδια 44. Νεκωδὰ) Νεκωϑα ς8. Νετωδὰ 93. Νεγωδὰ 
ΑΙά. 

1,ΧῚ. ἀπὸ τῶν υἱῶν} , τῶν 19, 93» 108. τῶν υἱῶν 71. τῶν 
ἱερέων] ργαευγῖτι. καὶ 19) το. υἱοὶ Λαδεία} καὶ οἱ Ὁδαΐα ΑΙά. 
Λαβεία] Ωδεῖα το, 93, τοϑ. Οὔδια 44, 71, 74) Ἰού, 120, 1219 134) 
436. Οἔξαια ςβ, 64, 119, 243, 248. (πρὶ. ΑΙεχ., υἱοὶ ᾿Ακκὲς] 
α ὕνο 71. Ἀκκὲς] Ακας 74. υἱοὶ Βερξελλαξ}] Βεεζελλει 19. 
Βερζαλαΐ γι. Βερζελλαὶ 13] Ζαρδελϑει 11. Ζαδελϑει ςς. Βερ- 
ξελει 64. Βερζελλει (ἔς ἱπίτα) 93. Βερζελαὶ (ἢς ἰηῆ4) τού, 248. 

τῶν ϑυγατέρων) κα των 11, ςς, ς8. ΑἸεχ. 

67. 
ξὃ. 

59: 

ό6ο. 

61. 



ΕΣΔΡΑΣ. 
ΚΕΦ... 

ρῶν Βερζελλαὶ τῇ Γαλααδίτου γυναῖχα, χαὶ ἐχλήϑη ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτῶν. Οὗτοι ἐζήτησαν 
2 “Ὁ Ν ΄΄ .᾿ ΄ ΝΝ 

γραφὴν αὐτὼν οἱ μεϑωεσὶμ, χαὶ ὄχ εὐὑρέϑησαν, καὶ ἡγχιςεύϑησαν ἀπὸ τῆς ἱερατείας. Καὶ εἷς 
τ 3 ρῶ φΦ ἴων ΞΑ᾿Χ ρ [ως [ » Ὃς ΩΣ ΄ 

πεν ἀϑερσασϑὰ αὐτοῖς τὲ μὴ φαγεῖν ἀπὸ τὰ ἀγίου τῶν ἁγίων, ἕως ἀναςῆ ἱερεὺς τοῖς φωτίζεσιν 
. ᾿ὼ 7 9 ». ε .») ΄ ς."»"»ε» 7 : ζΪ,ἷ' ᾿ 7 ΄ ἐς» 

χαὶ τοῖς τελείοις. Πάσα δὲ ἡ ἐχχλησία ὁμδ ὡσεὶ τέσσαρες μυριάδες δισχίλιοι τριαχόσιοι ἑξῆ-- 
" δά 9 »ν»»Ὁ Ν, δ φοὸ 33 ν»0 “ ε σφ, ’΄ 7 

χοντὰ, Χωρὶς ὁδλων αὐτῶν χαι παιόισχων αὐτῶν, ὅτοι ἐπ] αχισχίλιοι τριαχοσίοι τριαχονταεπ]ά" 
.“» » ᾽ν 7 Φ 9. ᾿Ὃ ε 2 ͵7 ς« 2 » “Ὁ 

χαὶ ὅτοι ἄδοντες χαὶ ἄδεσαι διαχόσιοι. “Ἴπποι αὐτῶν, ἑπ]αχόσιοι τριαχονταέξ' ἡμίονοι αὐτῶν, 
διαχόσιοι τεσσαραχον)απέντε: Κάμηλοι αὐτῶν, τετραχόσιοι τριαχονταπέντε" ὄνοι αὐτῶν, ἐξαχισ- 

᾽ ε ’ ξ 4 Ν 323.ϑ.΄"»" 522 ͵ ᾿ς ἈΦ 3 φὸ 4 [5 )Ἀ 9 ἮῬ 7 

χίλιοι ἐπ]αχόσιοι εἴχοσι. Καὶ ἀπὸ ἀρχόντων “Τατριὼν ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτὰς εἰς οἶχον Κυρίου 
Ὰ, 9 ε Ν, ε ΄ 3 ψ ἄς ἰφν ἰφὲ ἰϑν ΞΝ 32. "αὶ Ν, ε 4 9 ὍὉ ε 

. τὸν ἐν Ἱερεσαλήμ, ἡχδσιᾶσαντο εἰς οἰχον τῇ Θεδ, τῇ ςησαι αὐτὸν ἔπὶ τὴν ἐτοιμασίαν αὔτε, Ως 
ς 7 39 “Ὁ ΜΆ. 9 Ν Ὁ ΨὟὮ ΄ Ν νὰ ’ ΝΝ ’ 

ἡ δύναμις αὐτῶν, ἐδῶχαν εἰς ϑησαυρὸν τῷ ἔργου χρυσίον χαϑαρὸν μγαὶ ἕξ μυριάδες χαὶ χίλιαι, 

χαὶ ἀργυρίου μνᾶς πενταχισχιλίας, χαὶ χόϑωνοι τῶν ἱερέων ἑχατόν. Καὶ ἐχάϑισαν οἱ ἱερεῖς, 

χαὶ οἱ Λευῖται, χαὶ οἱ ἀπὸ τῇ λαδ, χαὶ οἱ ἄδοντες, χαὶ οἱ πσυλωροὶ, καὶ οἱ Ναθινὶμ ἐν σόλεσιν 
ϑ. “Ὁ ᾿Ν, ρ᾿ 3 δ 3 ’ 3 ᾿Ὃὁ 

αὐτῶν, χαι σὰς Ισραηλ εν “σόλεσὶν αὐτων. 

ΚΑΙ ἔφϑασεν ὁ μὴν ὁ ἔδδομος, χαὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν πόλεσιν αὐτῶν, χαὶ συνήῆχϑη ὁ λαὸς ὡς 
δ - 5 ε ΄ ν 2 7 2 ““ὄρς Ὁ} Ν ν ε 9 . 2 ο:7:ς - 
ἀνῇρ εἰς εἰς ἱερδσαλῆμ. Καὶ ἀνέςῃη Ἰησᾶς ὁ τὰ Ιωσεδὲχ χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὑτὰ ἱερεῖς, χα! Ζορο-- 

ξάξελ ὁ τοῦ Σαλαϑιὴλ χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτϑ, χαὶ ὠχοδόμησαν τὸ ϑυσιαςήριον Θεᾶᾷ ᾿Ισραὴλ, τοῦ 

ἀνενέγχαι ἐπ᾿ αὐτὸ ὁλοχαυτώσεις, χατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν γύμῳ Μωυσῇ ἀνϑρώχου τᾶ Θεξ. 

Βερξελλαὶ 4] Βεεξελλει 19. Βερζαλλαΐ 64. Βερζαλι "ἡ ἢ Βερζελ- 

λὲ ΑΙά. 
1τοϑ8. αὐτῶν) αὐτα 74. 
ἽΧΙΙ. Οὗτοι] - ὧν 19. ς2, 64, 93. το, 243, 248. (οιμρὶ. ΑΙά. 

γραφὴν] ρταπιῖτι. τὴν 19, 93. τοϑ. Οοπιρί. οἱ μεϑωεσὶμ] οἱ γενεα- 
λογαντες 19, 93ν 108. Οοπιρὶ. α ς8. οἱ μεϑωσιειμ γ1. οἱ Μεϑωε- 
σεὶμ Αἰεχ. καὶ ἡγχιςεύϑησαν]) καὶ ἐξωσϑησαν τρ, 93, τοΒ. Οοπηρὶ. 
ΑΙά. , ς38. ἱερατείας} μερατημ (αἱ νἱἀεῖιγ) 248. 

1ΧΠῚ. Καὶ εἶπεν] - αὐτοῖς 93. το8. ἀϑερσασϑὰ] αϑερσαα 
11. αϑερασϑας 19, τοϑ. αϑερσαθϑα 44, 64, τοῦ, 110, 134») 243, 
448. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. αϑαρσαϑὰα ςς. αϑέρσαϑ ς8. αἀσερϑαϑα γι. 
αϑερεϑα γ4. αϑαρεσϑας 93. ϑερσαϑὰ ΑἸά. αὐτοῖς] α Βῖς 93, 
τοϑ. τὰ μὴ φαγεῖν] ινα μη φαγωσιν 19, 93. 108.Ὀ. τῷ ἀγίξ τῶν 
δἰ γίων] τῶν αὙγίὼν τοῦ αγιου 8... ἄναρῊ] ἄν φῇ ς8, 93. 119. ἧε- 
ρεὺς} ρεαιπυίεῖ. ὁ 44. τοῖς τελείοις} ταῖς τελφιωσεσι 19, 93, 108. 

ΕΧΙΝν. Πᾶσα δὲ] καὶ ἦν σασα 19, 93». 193. ὁμῖ] 1], ἐς. 

ομοϑυμαδὸν το, 93. ομαϑυμαδὸν τοϑ. ὡσεὶ τεσσ. μυρ.] μυριαδὲς 
τισσαρις 44. δισχίλιοι!) ῥγαιη. καὶ 19) 44) 93. Χίέλιοι 110. 
τριακόσιφι] κα 243) 348. ΑἸὰ. 
ἼΧΝ. ϑέάλων αὐτῶν) τῶν ᾿τσαιδὼν αντὼν 19, 93, το8. α αὐΐων 44. 

παιδισκῶν αὐτῶν} α αὐτῶν 11, ς8. ρῥγαπηϊτε. τῶν 19, 93, 103. οὖὗὖ- 
τοι 1] καὶ ἐλάχιςοι αὐτῶν ς Οὐὐΐοεδ δεγρῖϊ. 
κοντατεσσαρες 11, ςς. εξηκονταεπῆα ς2. ἐπα 93. τριάκοντα καὶ 
ἱπῖα ς (οάϊςε8 ϑετρ. καὶ ὅτοι] καὶ αντοις 10, 93» 1οϑ. Οοιηρὶ. 
καὶ ἄϑασαι) καὶ ὡδαι 11, ςς. διακόσιοι) -- τεσσαρακοντα ἕξ το. 
- τεσσαράκοντα ὥεντε 93, 108. 

ἼΧΨΝΙ. Ἵπποι αὐτῶν] καὶ ἡπποὶ ἑαυτῶν 19. Ῥεγδετηϊῖ. καὶ 93, 

ιοϑ. ἑπ]ακόσιοι τριακονταέξ] διακοσιοι τεσσαράκοντα ἐξ το. 
κονταίξ] τριαχοντα 11, ςς. ἡμίονοι] ἰμίονοι (Ώ5) τιθ. ἡμίονοι 
αὐτῶν) Ργαδπιῖς. καὶ 11. α'ιαντων 8. διακόσιοι!) ϑιακοσιαι 448. 
τεσσαρακονταπέντε) σαραχονταπεντε 44, τοῦ. 

ἸΧΝΤΙ. Καάμηλοι αὐτῶν), αὐΐων 44, ς8. 
κοσια! 19) 248. ὄνοι αὐτῶν] α αὐτὼν 44, ς8. 
κοσιοι 110. 

1ΧΝ]Π. ἀπὸ ἀρχόντων ττατριῶν}] ἀπὸ τῶν ἀρχόντων των ττα- 
τρίων 19, 93. Οὐρὶ. εἰσελθεῖν αὐτὰς] ελϑειν αὐῇες Π1, το, 44) ς ς» 
ς8, 71) 74, τού, τοϑ, 120, 134») 236. Αἰεκ. εἰς οἶκον 19] εἰς τὸν 
οικον (Άς ἰῃΐτα 19, 93, 108.) 44. Οοπιρί. Κυρίου) ῥτατπηἶιῖ. τοῦ 44. 
τὸν ἦν Ἵερεσ.} τα ἐν ἱερεσ. 216Ὁ- ἠκυσιάσαντο) ἐχεσιασαντο 10. 

τριᾶ- 

τετρακόσιοι) τετρα- 

ἑπ]ακόσιοι] τρια- 

ἡκεσιάσαντο---αὐτῶν ἴῃ οοπι. [64.] α οὐπὶ ἱπίεττηθά, 8. τῷ Θε:} 
ῥγδεπυϊτῖ, Κυρια 448. Πδεῖ τῷ 'π ομιδγαθς. πήΐπογε Αἰεχ.0 τῇ γῆσαι] 
του αναφῆσαι 10, 93) 108. α Τῷ 44. 

ΕΧΙΧ. ὯὩ,] ὡς ςς. Ὡς ἢ ϑύναμις} καΐα δυναμιν 19, 93. 
ὅση δυναμις 64. ΑἸή. κατα τὴν δυναμιν τιο8. ἔϑωκαν] και ἐδωκαν 
οἰς τὸν Οἶχον 19, 93. 121. ἢ ἐπι τὰ ἐργα 71. χᾶι ἐδωκᾶν τὸν οιχον 
1ο8, εἰς ϑησαυρὸν] εἰς τον ϑησανρον 19,9 93») 121: εἰς ϑησαυρους 

νο:ε. 11. 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι] ἐν ονοματι 11, ςς. ἐπ᾿ ονομαῖος το, 93, 

τριακονταεπΊα) τριὰ- 

ςς. “Ἔ Κυριου γι. τὰ ἔργου] ρταποῖτί. καὶ )γ1. χρυσίον καϑα- 
ρὸν] χρυσίου 19, ς2) 645 71» 93» 108, 110, 121) 236, 243. ΟΟπηρὶ. 
Αἰά. ακαϑάρον 44, ς8, 74, τοό, 120, 134) 248. ΑἸεχ. χρυσιου 
καϑαρου ςς. μναὶ] δραγμας το, ς8. δραχμας 44, 71, 745γ 93» 
τού, τοῦ, τ1Ὁ, 120, 121, 134.) 236. Αἰεχ. δραχμὼν ς5, 64, 243, 
448. Οοπιρ!. ΑΚ. μνας ςς. ἕξ μυριάδες καὶ χίλιαι] ἱξακις μυ- 
ριας καὶ χιλιας͵ 19, 93ν 108. ἐξ μυριαδας καὶ χιλιαδας 44, το. 
ἐξ μυριαδας καὶ χιλιας ς2, ς8, 645 71, 119, 120, 1219) 134) 236, 243, 
248. Οοπιρί. Αἰά. ΑΙεχ. ἐξ μιριάδας (ἢς) καὶ χιλιας ςς. χί- 
λιαι) χιλίας 74. καὶ ὠργυρίου] καὶ ἀργύριον 11, ς8. Αἰεχ. μνὲς 

πιενταχισχιλίας} μναι πεντακισχίλιαι 11, ΠΙ, ςς. καὶ κόϑωνοι) 
χίτωνες 71. κόϑωνοι) Χιτωνας 1Π1, 44, ς2, ςβ, 64, γ4, τοῦ, 110, 

120, 121, 134) 236, 243, 248. (ῃηρὶ. ΑΔ. ουλας 93, 1ο8. Χο- 
ϑωνῶθ ΑἸεχ. τῶν ἱερέων] τῶν ἀξὼν ἱερέων 44. ιερατικᾶς 93» 
το. 

1ΧΧ. Καὶ ἐκαάϑισαν] καὶ κατωκησαν 19, 93, τιοϑβ. καὶ οἱ 
Λευῖται] α οἱ 44. καὶ οἱ ἀπὸ] α οἱ ΠΙ, ςς,93, τοϑ. κ΄. καὶ 
οἱ ἀπὸ τὰ---τσυλωροὶ) οἱ αδοντες οἱ τυλωροι 44. καὶ οἱ ἀπὸ τῷ λαξ] 
α71. καὶ οἱ ἄδοντες} καὶ οἱ ὡδοι το, 93, τοϑ. Πδθεῖ καὶ ἰπ οἰαγ. τηΐη. 

Αἰεχ. καὶ οἱ Ναϑινὶμ] κα 4. Ναϑινὶμ)} Θανιειμ 1. Ναϑι- 

νᾶιοι 195 1οθ8, 248. Θανειμ ςς. Ναϑώνεικ ς8. Ναϑινεὶμ 64. 
ΑΙεχ. Ναϑιειμ γ1:. Ναϑῆηναιοι 93. ΟΟπιρὶ. Αναϑινειμ 242. ΑἸά. 
ἐν πτόλεσιν αὐτῶν 15] ἐν ταῖς τολεσιν αὐτῶν τρ, 71, 93. ΟοπρΡὶ. 
"44. καὶ τᾶς Ἰσραὴλ] α ς2, 93. Ργαδπιϊτζ, ἐτὶ δὲ 248. ἐν τό- 
λεσιν αὐτῶν 29] εν ταις σόλεσιν αὐτῶν 19. κα ς2,) 91. 

1. Καὶ ἔφϑασεν---δδομος] ὁ δὲ μὴν ὁ εδϑομος ἐφϑασε44. Καὶ 
ἴφϑασεν---αὐτῶν] α ουπὶ ἰηϊεπηοά. 5. καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν τοό- 
λεσιν αὐτῶν] α ς8. οἱ υἱοὶ Ισραὴλ] α υἱοι 11. κα οἱ 19, 1τοϑ. ὃ 
Ισραηλ 44) ξξ, 71ν 74» τοῦ, τ19, 120, 134. σας Ἰσραὴλ 248. ἢλ- 
δεῖ οἱ υἱοὶ ἴῃ οπαγαῖξ, πίηοτε Αἰεχ. ἐν τσόλεσιν] ἐν ταῖς πολεσιν 10, 

93. 1Ιοϑβ. ὡς ἀνὴρ εἷς] αὶ εἷς ς8. : 
11. ὁ τοῦ Ἰωσεδὲκ---ἰερεῖς )} α οὐπὶ ἱπίεσπιθὰ. γ1. οἱ ἀδελφοὶ 

αὐτῷ 13]. 44. κα αὐτὰ ς8. δελφοὶ αὐτὰ τ᾿ --- ἀδελφοὶ αὐτῷ 49] 

α ἅΠἘπεγυγ. οὐπὶ ἰηϊεπιεά. Π. ερεῖς) οἱ μρθες 935) τοό, 1τοϑ, 248. 

Οομηρὶ. ὁ τοῦ Σαλαϑιὴλ]) α 44,71. δδελφοὶ αὐτῷ 49] αδελφοι 

ἀντῶων 111, 44) 64, γ1, τού, 1349 243, 248. ΑἸά. (74, 12:, 4236. υἱ νἱ- 
ἀεῖυγ.) τὸ ϑυσιαςήριον] -{- ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αντῇ 74. Θεξ 
Ἰσραὴλ] Ργβεπηεῖ, τοῦ 109) 93» 1οΒ. Οοπιρί. οἰκου Κυριου εν Ἱερουσα- 
λημ 71. α 74. τοῦ ἀνινέγκα!) του ἀγεένεγκειν 19.) 93) το. τῇ 
ἀνενέγκαι ἐπ᾿ αὐτὸ ὁλοκαυτώσεις) 71. ἐπ᾿ αὐτὸ] ἐπ᾿ αὐτὼ 64. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεκ. ἐπ᾽ αὐτὸ ὁλοκαυτ.} τας ολοκαυτ. ἐπ᾿ αὐτῷ 109, 
1ο8. τας ολοκᾶντ. ἐπ᾿ αὐτὸ 9,:.:. κατὰ τὰ δζς. κὶ ἤη. οοπ.} 
κ44. κατὰ τὰ γεγραμμένα) καϑὼς γεγραπῖαι το, 93, τοϑ. 
Οομηρὶ. ἐν νόμῳ] ἐν τω νομώ93. Μωυσῇ] Μωσει τῊ. Μωση 
93. Μωῦσίως ΑΙεχ. ἀνθρώπου τὰ ΘῈΣ] α τὰ 19. αὶ 71. 
ς 



ΕΣΔΡΑΣ. 
- ΚΕΦ. 111- 

. ὃ 7 Ων ΄ὔ 5Ν . ε ΄ 25, “᾿ῳ 3 , ,»" 
Καὶ ἡτοίμασαν τὸ ϑυσιαςήριον ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὖτϑ, ὅτι ἐν χαταπλήξει ἐπ᾿ αὐτὲς ἀπὸ τῶν 3. 

ρ ζω ρὸ ᾿ -"ς ϑ εξ, 32 93 9ϑδ)ὲὰόξῃαππ͵Ἄ ε ’ 'ϑΝ ΄ 3. Ν 9 ς ΄ 9 ξ΄ λαῶν τῶν γαιῶν" χαὶ ἀγέθη ἐπ᾿ αὐτὸ ὁλοχαύτωσις τῷ Κυρίῳ τοπρωϊ χαὶ εἰς ἑσπέραν. Καὶ ἐποί-- 4. 

ἡσαν τὴν ἑορτὴν τῶν σχηγὼν χατὰ τὸ γεγραμμένον, χἀὶ ὁλοχαυτώσεις ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ἐν ἀριϑμῷ 
᾿ , ες » Φ ες ἴω » φῶ μι 

ὡς ἡ χρίσις, λόγον ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ αὐτῇ' Καὶ μετὰ τοῦτο ὁλοκαυτώσεις ἐνδελεχισμβ, χαὶ εἰς ς. 
͵ . » 7 ε . ρῷ ΄ κ ε ΄ ὰ τὰς νϑμηνίας χαὶ εἰς σπάσας ἑορτὰς τῷ Κυρίῳ τὰς ἡγιασμένας, χαὶ “σαντὶ ἐχεσιαζομένῳ ἑχόσιον 

ἴω ΄ ϑ ε ΄ ρ᾿ Ῥ ν φρο ἐξ δύ »»Ἤ 2 ΄ ε ΄ φρο 7 ΩΝ 

τῷ Κυρίῳ. Ἔν ἡμέρᾳ μιᾷ τῇ μηνὸς τὰ ἑδδόμου ἤρξαντο ἀναφέρειν ὁλοκαυτώσεις τῷ Κυρίῳ, χαὶ 6. 
ς δι βῷ ΄ ϑ Ἔνι ἢ 9 Κ Ν ξδ 3 ,͵ ρὸ ᾽’ ᾳ, ρὸ ΄ ΟΝ, 

ὁ οἶχος τ Κυρίου οὐχ ἐϑεμελιώϑη. Καὶ ἐδωχαν ἀργύριον τοῖς λατόμοις χαὶ τοῖς τέχτοσι, χαὶ 7. 
7 - Ν .» ϑῷ ΄ ,, ρ 7 95 ἢ »’ ᾽’ ϑ8)᾽εον"Ν ρω 

βρώματα καὶ σοτὰ χαὶ ἔλαιον τοῖς Σιδωνίοις χαὶ τοῖς Τυρίοις, ἐνέγχαι ξύλα χέδρινα ἀπὸ τοῦ 

Λιξάνου πτρὸς ϑάλασσαν ᾿Ιόππης, κατ᾽ ἐπιχώρησιν Κύρου βασιλέως Περσῶν ἐπ᾿ αὐτός. Καὶ ἐν 8, 
» δ »" ΄ “Ὁ Σ ρ ΕΝ 3 . τς 3 ς ᾿ς 8 Ν " ΄ » 

τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τῇ ἐλϑεῖν αὐτὰς εἰς οἶχον τῇ Θεὰ ἐν ἹἹερεσαλὴμ, ἐν μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἤρξατο, 

Ζοροδάξελ ὃ τῇ Σαλαϑιὴλ χαὶ Ἰησᾶς ὁ τ Ιωσεδὲχ, χαὶ οἱ χατάλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν οἱ 

ἱερεῖς χαὶ οἱ Λευῖται, χαὶ πάντες οἱ ἐρχόμενοι ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας εἰς Ἱἱερεσαλὴμ, χαὶ ἔςησαν 
“ 2 ᾽ν 5 ρ .»2 2 Ν Ν ρ .Ψ 2 Ἁ΄ 7 .» 9 

τῆς Λευίτας ἀπὸ εἰχοσάαετας χαὶ ἐπάνω ἐπι τὸς πσοιδγτὰᾶς τὰ ἐργὰ ἐν οἰχῳ Κυρίδ. Καὶ ἐςὴ [η- 9. 

σᾶς χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῇ χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτϑ, Καδμιὴλ χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῷ υἱοὶ ᾿Ιόδα ἐπὶ τὰς ποιξντας 

τὰ ἔργα ἐν οἴχῳ τῇ Θεδ' υἱοὶ Ἡναδαδι υἱοὶ αὐτῶν χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται. Καὶ ἐϑε- το. 

μελίωσαν τῷ οἰχοδομῆσαι τὸν οἶχον Κυρίου" χαὶ ἔςησαν οἱ ἱερεῖς ἐξςολισμένοι ἐν σάλπιγξι, χαὶ οἱ 
Λευῖται υἱοὶ ᾿Ασὰφ ἐν χυμξάλοις τὰ αἰνεῖν τὸν Κύριον ἐπὶ χεῖρας Δαυὶδ βασιλέως ᾿Ισραήλ. Καὶ τι. 

9 Ζ΄ 3 ν ν. 23 9 ΄, ΩΣ 7΄ «“ 2 Ν Ψ 3 Ν 9 ἢ .» 9 
ἀπεχρίϑησαν ἐν αἴνῳ χαὶ ἀγϑομολογήσει τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθὸν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐ- 

“,,Ψ,»νἝν 2 7 Ν “,,Ἥ,ῷ ε . » “ ᾿ς ἰρφ ’ 9. ὍῳΦ ρϑ  , 23, Ν νὉ ᾿ “ 

τὰ ἐπὶ Ἰσραηλ' χα! σᾶς ὁ λαὸς ἐσημᾶινε φωνὴ μεγᾶλῃ αἰνεῖν τῷ Κυρίῳ ἐπι τῇ ϑεμελιώσει τοῦ 

ΠΙ. Καὶ ἡτοίμασαν---γαιῶν] κα οὑπὶ ἱπίεγαεά, .3., ἡτοίμασαν})] αὐτάς] ἐπ᾽ αὐτοις 10, 93, τοϑ. 
ἥτοιμασε γ4. ὅτι ἐν καταπλήξει--- γαιῶν] αὶ οὐπὶ ἱπίεγηηεά, 11, ςς. ᾿ ΨΙΠ. τὰ ἐλϑεῖν αὐτὲς} τῆς ἐλευσεως αὐτῶν 19, 93. 1ο8.ἁὈ εἰς 
ἐν καταπλήξει] -ἰ- ἦν 19, 93, τοΒ. εἐγκαταπληξει 243. Αἰά. καὶ οἶκον] εἰς τὸν οἶκον 19, 449 1οΒ. (οτηρ. τῷ Θεῖ] Κυρια Θες 64. 

"ἀνέξη] καὶ ανεδιδασαν 19, 93, το8. Οοπιρί. ἐπ᾽ αὐτὸ] ἐπ᾿ αυτῳ Ργατηΐε. Κυρίου 243, 448. (ὐοπιρί. ΑἸ4ά. ἐν Ἱερουσαλὴμ] εἰς Ιερω- 
τ χρν 44. ὅᾳ τού, τοϑ, 436. κα ἐπ᾽ 93. ὁλοκαύτωσις} ολοκαυτω.ς σαλημ 11, 44) ξτν 74, τοῦ, τ10, 134, 236. ΑΙεχ. ργϑουηζ. τὸν 10, 

μαῖα 19: 93. 108. ὁλοκαυτώσεις Οοῃρὶ. τῷ Κυρίῳ] τῳ Θεῳ 71. ό4,93.243. 248. (οπιρί. ΑἸά. ῥγαπηῖτς. τὸ (ᾶς) ᾿οδ. ἐν μηνὶ] ἐν 
τοπρωὶ καὶ εἰς ἑσπέραν] εἰς τοπρωΐ καὶ εἰς τὸ ἐσπερᾶς 19,93, 1Ιο8. τὼ μῆνι 10, 93, 1ο8, ΟΟπηρ. ὁ τῷ Σαλαϑιὴλ] α )γ1. ὃ τῷ 
τρωΐ και ἐσπερας 44. 71. α“ἰς ζ. Σαλαϑιὴλ---οἰ Λευῖται] καὶ οἱ μετ᾽ αὐτὸ 44. ὁ τῷ ᾿Ιωσεδὲκ] α 71. 

ΙΝ. τῶν σκηνῶν] τῆς σκηνῆς 196.«ἁ κατὰ τὸ δζο. Δα ἔπ. οοπ!.}] τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν] α ἀντων 11, ςς. οἱ ἐρχόμενοι] οι ελϑοντες 10, 
, 21. κατὰ τὸ γεγραμμένον) καϑὼς γιγραπῖαι 19.593, 1908. καὶ 93, 1ο8. . ἐπὶ τὰς ποοιῶντας} ρταταῖτι. τοὺ ἐπινικαν 10, 93. μω- 

ὁλοκαυτώσεις] και τα ολοκαντωμαῖα 10,93, τοβ. ἡμέραν ἐν ἡμέ. τοῖϊ:. τοῦ νικοποιειν 54, ὅ4) τ19, 243, 448. Οοπιρ!. ΑΙά, (ΑἸεχ. ἴῃ 

ρ4.] ἡμέραν καϑ' ἡμέραν 19, 93. μέρας ἐν ἡμέρα 448. ἐν ἀριὃ-  οδαγαδέξ. πηΐπογε.)} ῥγρεγηξῖ. ἐπινικαν τοῦ. τὰ ἔργα] -ἰ- Θεῶξ ΑΙεχ.. 

μῷ ἄο. τ Άπ. οοπι..] . 58. ἐν ἀριϑμῷ] καἐν44.- ὡς ἡ κρίσι.] ἐν οἴκῳ Κυρίου] αὶ εν οἰκω 11. οἱκε Κυρια το, 93, 1ο8. Πιλρεῖ ἐν ἴῃ 
καΐα τὴν χρισιν 19, 93. 108. ὡσει κρισις ς2. ὡς ἡ κρίσις δζο. (ἀὐ ομδγαέξ, πιίπογε ΑἸεχ. 

βη. ςοπι.] α 44. λόγον ἡμέρας] , λογὸν ς4. λόγων (ἢς) πμερας ΙΧ. καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῷ 1]... 71. υἱοὶ αὐτῷ τ᾿ --υϊοὶ αὐτῷ 29] 

119, 141. ἡμέρρι αὐτῷ] ρταποιῖτς. τὴ 19, 93, 108. ΟοπΊρ!. αὶ φυτε κα αἰϊεγυῖσ. οἴπὶ ἰηϊεγπθά. 74. οἱ ἀδελφοὶ αὐτῷ α αὐτα 248. ΑΙα, 

ςς. ἡμέραις αὐτὰ 110. Καδμιὴλ] καὶ Κεδμιηλ το, 93, το. Καδωηλ ς2, 64, 248. ΑΙά. 

Νν. Καὶ μετὰ τᾶτο] α μέτα τατο 44η71. ὁλοκαυτώσεις} τὴν ολο. “κ71. Κεδμιὴῆλ Οοπιρὶ. ργααιί. καὶ Αἰοχ. Καϑμιὴλ Οοάεχ υηυς 
καυτωσιν 19, 93. Οοπιρὶ. ολοκαυτωσις ςς. ολοκαυτώσιν τοβ, ἐν- ϑεΙρὶϊ. καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῷ υἱοὶ ᾿16δα] και οἱ νιοι αὐτῇ καὶ οἱ ἀδελφοι 
δελεχισμβ] ρταευνῖττ. τὰ το, 1οϑ. Οοπιρὶ. ενδελεχίσμων 248. καὶ ἄντου και υιοι ἴαϑὰ ομοϑυμαδὸν του ἐπινιχαν 19. ἔς, ἢἤπα του, τοϑ. 
εἰς τὰς νυμηνίας---τῷ Κυρίῳ ἴῃ οοπι. ἴ64.] α οὐπιὶ ἱπιεττηθά: Ξ8. εἰς καὶ υμοι αντα ἴαδὰ 44. κ οἱ νιοι αὐα 71. καὶ νιοι αὐτὰ καὶ οἱ αδελ- 

᾿χᾷᾶς νυμηνίας} ἐν ταῖς νεμηνιαῖς 19, 93, 108. εἰς πάσας ἑορτὰς), φοι αὐτὰ καὶ οἱ υιοι [εδα ομοϑυμαδὸν τι ἐπινικαν93,Ξ. [4δὰ] Ιαϑας 
ἐν σασαις ταις ἑορταῖς 19, 93, 108. εἰς σαάσας τὰς ἑορτὰς 74. εἰς 448. υἱοὶ δδα] ρταπιτ, οἱ ΑΙεχ. ργαβηις, καὶ ἀϑελφοὶ αὐτὰ 
τας τορτας 243, 248. Οοπιρί. ΑἸά. τῷ Κυρίῳ 151 11, το, 55. 74. ΟΟοάοχ ὑπὺ8 δεῦρ. ἐπὶ τὸς ποιᾶντας]}) τας τοιεντας ςξ. κ ἐπὶ 
1ιο8. Κυριε 93. ατῷ τοῦ, 134, 436. ΑΙεχ. τὰς ἡγιασμένα) ιοό. ὁμοθυμαδὸν τῷ ἐκινικᾶν ἐπὶ τὰς ποιῶντας Οοπηρ. ἐν οἴκῳ 
ταις ἡγιασμέναις τῶ Κυριω 19, τοϑ. α τᾶς 445 55. ταῖς ἡγιασμένας τὰ ΘΕ] οικα τὰ Θὲξ ςς. εἐνωπιον τὰ Θὲξξ το. υἱοὶ Ἠναδὰδ δις. 
(Άς) 9,Ξ.. καὶ παντὶ] και ἐν σαντι 19, 93» 1οϑ. ἑκεσιαζομένῳ δὰ ἔπ. οοηι.} καὶ οἱ Λευιταὶ 44. Ἠναδαδ)] ΗἩνααδ 1]. Ιωναδαξ 
ρας, τῶ το, 93, 108. 19» 93. 108. Νααδ ςς. Ἡναϑαν γι. Ηναδαξ το. Ιωναδαμ. τα1. 

ΥΙ. Ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ] καὶ ἐν ἡμέρα τὴ μια 10, 93: Οοπιρὶ. ρα -ὀ ἈἝναδαν 248. υἱοὶ αὐτῶν] ργαετηϊεῖ, οἱ 19. καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν] 

τῖτ. καὶ τιοΒ. ἤρξαντο] πρξατο το. ἀναφέρειν ὁλοκαυτώσει.)7 κα Ο,.11, 749 93» 134) 248. Οοπιρί. ΑΙεχ. οἱ ἀδελφοὶ 4" ἄς. δὰ ἔπ. 
κ ἀναφέρειν ςς. καὶ ὁ οἶκος] ὁ δὲ οιἰκος 93, τοΒ. τῇ Κυρίου) οοῃ,.] οἱ Λενιται αὐτῶν το. 
α τα, το, 44. 55» 74, 93, τού, τοϑ, 1349 436. Αἴεχκ. ἐκ] ἐκέτι Χ, Καὶ ἐθεμελίωσαν] - οἰκοδομεντες 19, το8. -ἢ οἱ οἰκοδομων- Ψ 
(κοκόκα) τώ Οοάὐΐοεβ ϑεγεὶὶ. , τες 91. Οοπιρὶ. .καὶ εϑεμελιωσε τού, ἐπὶ χεῖρας} ἐπὶ χορ 10, 

ΨΙΙ. Καὶ ἔϑωχκαν) καὶ ἐὃωκεν το, 1τοϑ8. καὶ τοῖς τέκτοσι) ςς, 91,108. βασιλέως Ἰσραήλ] 71. 

α τοῖς 44. καὶ βρώμαϊα] και βρωσιν 19, το8. (οπιρῖ. καὶ βρω- ΧΙ. Καὶ ἀπεκρίϑησαν] καὶ ἀνεκρεσαντο 19, 93, το3β. ἐν αΐἴνῳ͵ 
μᾶσιν 9,. καὶ ποτὰ) καὶ τρσιν 19, τοΒ. Οοπιρί. καὶ τπομαΐϊα καὶ ἀνθομολογήσει]) τι αἰνεῖν καὶ ἐξομολογεισϑαι 19, τοϑ. ἐν ανϑο-᾿ 

ς8, 64, 121, 436, 243. 248. καὶ τομᾶσι 93. καὶ πτώματα Αἰά, μολογησοι 71. τὰ αἰνεῖν καὶ ἐζομολογεισϑὲ93. ἀνϑομολογήσει) 

τοῖς Σιδωνίοις} τοις Σηϑαμοιν 11. καὶ Σιδωνίοις 44,71) 1ο6, τοῖς Σι- ανϑωμολογήσει το6. ἀνϑολογήσει ΟΟὐτηρί. τῷ Κυρίῳ 13] τω Θεω 

ϑανιμ τΔ1. καὶ τοῖς Τυρίοις] καὶ τοις Σωρεῖν 11. α τοις 44,71. κᾶν 19. ὅτι ἀγαϑὸν---Ἰσραήλ] α οὐπὶ ἰηίοτπιθά. γ1. ὅτι εἰς τὸν 

τοις Σωριμ τᾶ1. ἐνέγκαι] καὶ ἐνέγκαι 1Π1, 236. τα ἐνέγκειν 190.) αἰῶνα] α οτι 44. ἐπὶ Ἰσραὴλ] ἐπι τον Ισραηλ το, 93, τοϑ. Οοπηρὶ, 

93, 1.8. μεσ. τε ς8, 71. ΑΙεχ, καὶ ἐξενεγκαι 64, 243. ΑἸά. ἐσήμαινε] ἐσήμαινον 11. πλαλαξαν το, 93, 1ο8. Οοἴορί. ἐστμανε 

τα ἐξενεγκαι 448. Οὐπιρ. πρὸς ϑαάλασσαν] ἐπι τὴν ϑάλασσαν 1Ἰθ5, 44,71, 74» τοῦ, 119, 134, 236, 248. ΑΙεχ. φωνῇ μεγάλῃ] ῥγατηῖϊτε. 

93. κατ᾽ ἐπιχώρησιν) δια γνωμὴς 19, 93, τοθ. (οπιρί. καὶ ἐπ!:- ἐν 19, 93. 1οϑδϑ, φωνὴν μεγάλην ἐς. αἰνεῖν} ἐν τω αἰνεῖν 19, τοϑ. 

χώρησιν τοό. βασιλίως Περσῶν] ρεϑεπιϊιῖ, τε 19, 93, 108. ἐπ Οὐοιηρὶ. τῳ αἰνεῖν 93.:. τῷ Κυρίῳ 49] τὸν Κυριον γι. ἐϊὶ τῇ ὅὲ- 



ἜΣΔΡΑΣ. 
ΚΕΦ. 11. 

Ὶ 2. 

12. 

7] 

κ---- - 

. ὑψῶσαι δὴν] ὑψαν τὴν φωνὴν 10, 93; τοϑ. 

λαζε 10. 

οἰχδ Κυρία. 
ΝΕ ΌΙΠΣΝ ᾿ς 7 ὦ " “ ἄ μὋ φῳ ε 

Καὶ πολλοι ἀπὸ τῶν ἱερξων χα! τῶν Λευίτων χαὶ ἄρχοντες τῶν “σατριὼν οἱ τρεσ- 

δύτεροι οἱ εἴδοσαν τὸν οἶχον τὸν πσρῶτον ἐν ϑεμελιώσει αὐτῇ, χαὶ τᾶτον τὸν οἶχον ἐν ὀφθαλμοῖς 
αὐτῶν, ἔχλαιον Φωνῇ μεγάλῃ: χαὶ ὁ ὄχλος ἐν σημασίᾳ μετ᾽ εὐφροσύνης τοῦ ὑψῶσαι ῳὠδῆν. 
οὐχ ἦν ὁ λαὸς ἐπιγινώσκων φωνὴν σημασίας τῆς εὐφροσύνης ἀπὸ τῆς φωνῆς τῷ χλαυῦμε τὰ λα, 

ὅτι ὁ λαὸς ἐχραύγασε, φωνῇ μεγάλῃ, χαὶ ἡ φωνὴ ἠχόετο ἕως ἀπὸ ματρῦνεν. 

ΚΑΙ ἤχεσαν οἱ ϑλίξοντες ᾿Ιόδα χαὶ Βενιαμὶν, ὅτι υἱοὶ ΝΕ ΝΟ αὶ οἰχοδομδσιν οἶχον τῷ Κυρίῳ 
Θεῷ ᾿Ισραὴλ, Καὶ ἥγίισαν πρὸς Ζοροξάξελ χαὶ πρὸς τὸς ἄρχοντας τῶν πατριῶν, χαὶ εἶπον αὖ- 

τοῖς, Οἰχοδομήσομεν μεθ᾽ ὑμῶν, ὅτι ὡς ὑμεῖς ἐχζητᾶμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν, χαὶ αὐτῷ ἡμεῖς ϑυσιάζομεν 
, ἀπὸ ἡμερῶν ᾿Ασαραδᾶν βασιλέως ᾿Ασσδρ τᾶ ἐνέγχαν)ος ἡμᾶς ὧδε. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὲς Ζοροξά-- 

Ν 2 δ Ν 6 ,’ ὍΣ 3 7 ρ᾿ ᾿ ἰδ "5 Ἂς 3 ς ν.. Ν εἐερω μ᾿ 

δελ χαὶ Ἰησες χαὶ οἱ χατάλοιποι τῶν ἀρχόντων τῶν “Τατρίων τῇ Ἰσραὴλ, Οὐχ ἡμῖν χαὶ ὑμῖν τᾶ 
3 κῆρ φ' δ “ς "“ Φ ε ρὸ ΙΝ ΣΝ Ν 3 ΄ Ὁ" ΄ “"ἐε ἰδὲ 

οἰκοδομῆσαι οἶχον τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι ἡμεῖς αὐτοὶ ἐπὶ τοαὺυτὸ οἰκοδομήσομεν τῷ Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν, 

ὡς ἐνετείλατο ἡμῖν Κύρος ὁ βασιλεὺς Περσὼν. Καὶ ἦν ὁ λαὸς τῆς γῆς ἐχλύων τὰς χεῖρας τῷ 

λαξ Ἰόδα, χαὶ ἐνεπόδιζον αὐτὰς οἰκοδομεῖν, Καὶ μισϑέμενοι ἐπ᾿ αὐτὲς βελευόμενοι τοῦ διασχε-- 
δάσαι βαλὴν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας Κύρε βασιλέως Περσῶν, χαὶ ἕως βασιλείας Δαρείξ βασι- 

λέως Περσῶν. Καὶ ἐν βασιλείᾳ ᾿Ασσδήρξ, χαὶ ἐν ἀρχῇ βασιλείας αὐτῷ ἔγραψαν ἐπιςολὴν ἐπὶ 

οἰχᾶντας ᾿Ιόδα χαὶ Ἱερεσαλήμ. Καὶ ἐν ἡμέραις ᾿Αρϑασασϑὰ ἔγραψεν ἐν εἰρήνη Μιϑραδάτη 
Ταξεὴλ χαὶ τοῖς λοιποῖς συνδόλοις" πρὸς ᾿Αρϑασασθϑὰ βασιλέα Περσῶν ἔγραψεν ὁ φορολόγος β β β γ0 ΟΟΛΟΥ 

μελιώσει] Δ ΤΉ], ςς. δια τὸ ϑεμελιωϑηναι 109, 93» 108. 71. τὰ 
οἴκε Κυρίς] τὸν οἰχον Κυριε 19, 93, 108. λα Τῷ 447 ξ 8) 74, τού, 134; 
236. ΑΙεχ. . 71. 

ΧΙ]. τῶν Λευιτῶν] ργϑηιῖτέ, απὸ 9. ἄρχοντες τῶν πατριὼν) 
τῶν αρχοντων τῶν ττατριῶν 10, 93, 1ο8. κα τῶν 7γ4.« οἱ ' τρεσθύτε- 
ρ0ι] και τῶν τωρεσξυτερὼν 19» 93. οἱ τῶν τρεσδυτερὼν 1οϑ8. οἵ εἶδο- 

(α} οἱ εἰδὸν 19, 93. 108, 248. Οοἴηρί. τὸν πρῶτον]. τον τροτέρον 
19. 93. Ῥοηΐξ Δπῖε τὸν οἰχον 2326.Ἡ. ἐν ϑεμελιώσει) α ἐν ΑΙά. ἐν 
ϑεμελ.---οἶκον 25] εν τῶ ϑεμελιεσϑαι τὸν οἶκον τατον 19. ἐν τῶ ϑεμε- 
λιεσϑε τατον Τὸν οἴχον 93: ἐν ϑεμελειεσϑαι τατον τὸν οἰκὸν τοῦ. ἐν 
ὀφθαλμοῖς αὐτῶν] κατ᾽ οφϑαλμες αὐΐων 19, 93.) 1ο8. οφϑαλμοις 
ἑαυτὼν ς8. Αἰά, ἐν οφϑάλμοις εαυτων 64. 74, τοῦ, τ34. 236. ΑἸΪεχ. 
κα ἔν 248. Οοπιρί. φωνῇ μεγάλῃ] ρταταϊίς. ἐν 19, 939 108. καὶ 
ὁ ὄχλος] α ὁ Π. χαὶ τολλοι 19, 93, 108. Θομηρὶ. ροηϊξ ἀπῖς φωνή 
μεγαλη ς8... ἐν σημασίᾳ} ἐν ἀλαλαγμὼ τ9, 93, τοϑ. Οοπλρὶ. 

ὑψῶσαι φωνήν Οοιωρὶ. 
ΧΙΙΠ. ὁ λαὸς 1]. 11. φωνὴν] ργαπιῖτι. τὴν το, 44, ς8, 64, 

74,.93, 1οό, τΌ8, 119) 134) 236, 243, 248. Οοτρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. ση- 

μασίας] Ῥταπϑῖ. τὴς 19, 93» 119. ΑἸά. τῆς εὐφροσύνης] καὶ ἀκδ- 
σαι φωνὴν τῆς εὐφροσύνης Οοάοχ υπιι8 ϑογρ. τῆς φωνῆς} α ξ2. 
τῷ λαδ])λῖ, τς. ὅτι ὁ λαὸς--- μεγάλῃ] α οὐπὶ ἱπιοεστηθά. 44. ὁ 
λαὸς 23] α 71. Βαδθεῖ ὁ ἰῃ οἰιαγαές. τηΐποτε Αἰεχ. ἐκχραύγασε] ηλα- 

πλαάλαξε 93, 1το8. ἡ φωνὴ] 11. Ἔ μεγάλη ΑἸά. 

ἤκξετο] χεσϑὴ το, 93» ᾽ι9Β8. ἕως ἀπὸ μακρόθεν] α απὸ 445 58. 
ως οἰς μάκραν 93- ᾿ 

Ι. Ἰ[4δα] Ιεδαν το, 93, 1ο8, 119, 248. Οοπιρί. Ογη}}. ΑΙεχ. νοὶ. 
ἰξ, Ρ. 234. υἱοὶ τῆς ἀποικίας} ργατηϊῖ. οἱ 19) 44) 64, 745,93) τού, 
134- Οσπιρί. Ογηῖ]]. ΑἸοχ. 1. οἷ.  οἰκοδομδσιν] οἰκοδομησεσι 416. 
τῷ Κυρίῳ Θεῷ] Κυριω τω Θεὼ 19, 93», 1ο8. Θεῷ] ργββιντι. τῷ 
Οσαιρί. 

11. τρὸς Ζοροβάζελ] Ἔ καὶ ἴησες καὶ οἱ κατάλοιποι τῶν ἀρχον- 

Τῶν 19, τοῦ. καὶ εἶπον] καὶ εἶπαν 11, ςς. Οἰκοδομήσομεν] οι- 
χοδομησωμεν 10, 44. 93.» τού, 119, 120, 134. ΟΟπιρί. ΑΙά. Ογη!}!. 
ΑἸιοχ. 1]. εἰΐ. μεϑ' ὑμῶν] μεϑ᾽ ἡμὼν τοό. ΑΙἸά. ὅτι ὡς ὑμεῖς] οτι 

κοως ὑμοίς το. 93» τοϑ. οτι ἡμεῖς τοό. ἐκζητᾶμεν] ἐκζητειτε 10. 

ἐχζητησωμεν 93. τῷ Θεῷ ἡμῶν] ἐν τὼ Θεω ὑμῶν 19, 93. τῶ Θεω 
νμων 64) 74. τοό, 119» 134) 236,243. Οομρὶ. ΑἸεχ. ἐν τω Θεὼ ἡμῶν 

1ο8. τὸν Θεὸν ὑμῶν Ογτῖ]]. ΑἸεχ. 1. οἷ. καὶ αὐτῷ ἡμεῖς] καὶ αὐτὸ 
υμοις 16.ἁ. ἡμεῖς] ὑμεῖς 74: Ογεῖ!. ΑἸεχ. 1. εἶ. ϑυσιάζομεν] 
ϑυσιαζωμεν τοό. πὸ ἡμερῶν] απὸ ἡμερᾶς ςς. ᾿Ασαραδὰν) 
Ασαρεαϑὼν 11. Ναχορδὰν 19, 93. τιοΒ. Ασαραῦδαν 44. Ασαρσα- 
ϑὼν ςς. Ασαραῦδων ς8, 64, τοό, 120, 121, 134, 236. Αἰεχ. Ασα- 
ρβαδὼν χ4ᾳ. βασιλ. ᾿Ασσὲρ] βασιλ. Ασερ 11], 71, )4. βασιλ. Ασ- 
συριων 93) 108. τ ἐνέγχαντος] τὰ ἐνέγκοντος 71. τα ἀναγαγονος 
9 1το8 ὧδέ] ἐνταυϑα 93, τοϑ. 

, Πδερσων 8. Ασευηρα 93. 

Π1Ι. Καὶ εἶπε---καὶ ὑμῖν] οἱ δὲ περὶ τὸν Ζοροξάξελ εἴπον' ἐχ ὑμῖν 
καὶ ἡμῖν Ογη]!. ΑἸεχ. 1. εἴ. εἶπε] εἰπὸν 93. ΑΙά. Ἰησᾶς] [ησα 
74. καὶ οἱ καταλ “τ Ἰσραὴλ] α δυπὶ ἱητειτηεά. γ1. τῶν αἱ όν- 
των] "93. ἀρχόντων τῶν πατριῶν] , α τῶν γ4. Οὐχ ἡμῖν καὶ 

ὑμῖν] εχ, ὑμῖν και μιν 93», 236. τῷ Θεῷ ἡμῶν} Ργατηΐες. Κυριῳ 
44. Ογη]}}. ΑΙοχ. 1. εἰ. τῷ Θεῷ ὑμῶν Αἰεχ. Θεῷ ἡμῶν τ᾿" -- Θεῷ 
ἡμῶν 29] ᾳ δἰίεσιγ. οὐπὶ ἱπτοσταδά. 719 10 ἡμεῖς αὐτοὶ] α αυτοι 

11, ςς. ὑμεῖς αὐτοῖς 19. ἴΓ. 436. υἰκὐδυμβλήαυ αν οἰκοδομησωμεν 
44.93. τῷ Κυρίῳ Θεῷ] Κυριῳ τῳ Θεῳ 119. Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν] 

Κυριω Θεω Ἰσραηλ 19, 93» 108. Οοπρρῖ. ὡς} καϑως 19. αλλ᾽ 
ὡς 71. καϑα 93, 1τοϑ. ἐνετείλατὸ "μ᾿" α ἥμιν 48. 

ΙΝ. Καὶ ἦν] α ἢν 7γ1.- ἐκλύων τὰς χεῖρας τὰ λαΐ Ἰσδα} α γι. 

τὰς χεῖρας] λτας ΠΠ], ςς. τῷ λαξ).λταῖ]!. 

ἐμποδιζων ςΞ8. κα χαι 71. αὐτὲς] αὑτοῖς Π], το, ςς, ς8, 64, τοϑ, 
1195) 243,) 248 Οοηιρὶ. ΑΙά. οἰκοδομεῖν] τα οἰκοδομησαι 19, 93» 
1οϑ. ΡΥΘΠΪ τ. τὰ 44) 58, 64, 74, τού, 119, 134, 243, 248. Οοτηρὶ. 
ΑἸά. ΑἸεχ. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἷξ. 

ν. Καὶ μισϑέμενοι] καὶ ἐμισϑαντο το, 93») 108. 
--ΟὀΟὐτῶν] α οὐπὶ ἰηϊεγπιεά. γι. 
αὐτὰς} ἐπ᾿ αντοις ςς. 
βελομενοι, 44, ς8. ΑΙά. 

Καὶ μισϑ. 
Καὶ μισϑ. ἐπ᾽ αὐτὲς} ς8. ἐπ᾽ 

βελευόμενοι]) συμξελες το, 93, τοϑ. Οοπνὶ. 
ἐδαλεύοντο Ογτὶ]]. Αἰεχ. 1. οἷ. τῇ διασκε- 

δάσαι] α τὰ 11, ςς. βελὴν αὐτῶν] ρῥταιπηῖτῖ. τὴν 19, 93, 108. 
Οοπιρί. βασιλέως Περσὼν 15} ῥγαπιῖτῖ. τὰ 19, 93, 1ο8. Ὺ γι. 
καὶ ἕως ἄς. δὰ ἔπ. σοπ).}] κα 226. βασιλείας Δαρείου) Ῥτγεπλς. τῆς 

19, 93. ΟὈμρΡΙ. Δαρείου] Δαρίου, 4 ΑΙά. βασιλέως Περσῶν 49} 
ῬΓϑ παῖ. τὰ τ9, 93, 1ο8. (οπιρὶ. κα ΠΝ 71. ΑΠερσων ς8, ός, 243» 
448. ΑἸά. μιαδεῖ Περσῶν ἴὼ οδαγδέξ. τηϊποζε ΑΪοχ. 

ΝΊ. Καὶ ἐν βασιλείᾳ} αὶ καὶ 44. ς8, γ4, τού, 124. διαθεῖ καὶ 'π 

οἰαγαθς. πη. Αἰεχ.. ἐν βασιλείᾳ] ἐν τὴ βασιλεία 93, το8. Οοχηρὶ, 
᾿Ασσϑήρ] Ασϑηρε 11. Ασπηρε 44) 74, τοῦ, 134. Α΄. Ασσαρ 

ἝἜ Περσῶν ἱπῖεσγ θηςοβ ΑΪοχ. καὶ ἐν 

ἀρχἢ] α και 11, 44, ξξ») 74, 93. τού, 1ο8, 119, 134, 236. κα 71. 
βασιλείας αὐτῷ: ,κ, γ1. Ρταεγηϊτῖ. τῆς 93, 198. ἔγραψαν] ἐγραψεν 
11, ΠΠ1, ς8, το, 134, 248. Οοπιρὶ. ΑἹα. ἐπιςολὴν] ἐπιφολας ςς. 
ἐπὶ οἰκᾶντας] ἐπιορκᾶντας ((ς) 64. και ἐναντίωσιν τερι των κατοικδν- 
τῶν ο3, 1089,  [Ί96δαὰ]) [5δαν 448. Οοπιρὶ. 

ΝΙΙ1. Καὶ ἐν ἡμέραις] και ἐν ταις ἡμεραις 93. τοϑ. ΑΙά, ᾿Αρ- 
ϑασασϑὰ τ] Ασαρϑαϑα Π. Αρϑασϑα 44. ΑἸά. Ασαρϑα (ἢς 
Ροΐελ) ςς. Αρϑεσασα 71. Αρταξερδου 93, τοΒ. Σαρϑασασϑα 
119. ἔγραψεν 15] ἐγραψαν ΠῚ, 449 71) 74) 93, 1109) 120, 121) 
134) 236, 243, 248. ΑΙά. ἐν εἰρήνη] -ξ- Ῥεεμ' Βελτειμ 93» 108. 
Μιϑραϑάτη] Μιϑριδατὴ 11. Μιϑριδατης 44, 64, 74, 119, 120, 121) 
134) 416, 243, 248. (οπιρὶ. ΑΙἸά. Μιϑρυδατης γ1. καὶ Μιϑραδα- 

᾿ς τήρ 3. Μιϑρηδατης τού. και Μιϑριδατὴης τοϑ. Μιϑραδάτης ΑἸεχ. 
Ταδεὴλ] ργαπεῖκῖ. ὁ 449 71) 745) τοῦ, τῶο, 121, 134)236. ργαπικί. 
και 93; 1οϑ8, 248. (οτηρί. χαὶ τοῖς λοιποῖς συνδάλοις} συν καὶ τοῖς 

Καὶ 

καὶ ὶ ἐνεπόδιζον] χαι 

---, --- “-- --- 



ΕΣΔΡΑΣ, ᾿ 
ΚΕΦ. 

γραφὴν Συριςὶ χαὶ ἡρμηνευμένην. 'ῬῬεὲμ βαλτὰμ χαὶ Σαμψὰ ὁ γραμματεὺς ἔγραψαν ἐπιςολὴν 8. 
μίαν χατὰ ἹερΕσαλὴμ τῷ ̓ Αρϑασασϑὰ βασιλεῖ. Τάδε ἔχρινε Ῥεὰμ βαλτὰμ χαὶ Σαμψὰ ὁ γρὰμ- 
ματεὺς χαὶ οἱ χατἄλοιποι σύνδαλοι ἡμῶν, Δειναῖοι, ᾿Αφαρσαϑαχαῖοι, Ταρφαλαῖοι, ᾿Αφαρσαῖοι, 

᾿Αρχναῖοι, Βαδυλώνιοι, Σϑσαναχαῖοι, Δαυαῖοι, Καὶ οἱ χατάλοιποι ἐϑνῶν ὧν ἀπῴχισεν ᾿Ασσενα- 
φὰρ ὁ μέγας χαὶ ὁ τίμιος, χαὶ χατῴχισεν αὐτὲς ἐν πόλεσι τῆς Σομόρων χαὶ τὸ χατάλοιπον πέραν 

τῷ ποταμδ. Αὕτη ἡ διαταγὴ τῆς ἐπιςολῆς, ἧς ἀπέςειλαν πρὸς αὐτόν' Πρὸς ᾿Αρϑασασϑὰ βασιλέα 

“παῖδες σὲ ἄνδρες πέραν τῇ ποταμᾶ, Τνωςὸν ἔξω τῷ βασιλεῖ, ὅτι. οἱ ̓Ιδδαῖοι οἱ ἀγαξάντες ἀπὸ 

σᾶ πρὸς ἡμᾶς ἤλθοσαν εἰς Ἱερεσαλὴμ τὴν πόλιν τὴν ἀποςάτιν χαὶ πογηρᾶν, ἣν οἰχοδομδσι" χαὶ τὰ 
᾽’ 2 ᾽7 5 Ν Ν 7’ ) ν᾿ 2 7 »“ καρ .» ἴω μ᾿ 

τείχη αὐτῆς χατηρτισμένὰ εἰσι, χαι νεμελίες αὐτῆς αγύψωσαν. Νὺν ὃν γνωςοὸν ἐςὼ τῷ βασιλεῖ, 
Ψ ὃλ, ε ΄ 9 ’ . ϑ φρο "ς Ν, ξ΄ 5 "Ὁ ," , 9 ΨΝ ΄ . 

ὅτι ἐᾶν ἡ πόλις ἐχείνη ἀνοιχοδομηϑῆ, χαὶ τὰ τείχη αὐτῆς χαταρτισϑῶσι, φόροι ἐχ ἔσονταί σοι, 
δὺξ δώσεσι: χαὶ τᾶτο βασιλεῖς χαχοποιεῖ, Καὶ ἀσχημοσύνην βασιλέως ἐχ ἔξεςιν ἡμῖν ἰδεῖν" διὰ. 

τᾷτο ἐπέμψαμεν χαὶ ἐγνωρίσαμεν τῷ βασιλεῖ, Ἵνα ἐπισχέψηται ἐν βίξλῳ ὑπομνηματισμοῦ τῶν 
πατέρων σδ, καὶ εὑρήσεις, χαὶ γνώση, ὅτι ἡ “«σύλις ἐχείνη πόλις ἀποςάτις, χαὶ χαχοποιθσα βα- 

σιλεῖς χαὶ χώρας, χαὶ φυγαδείαι δόλων γίνονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ἀπὸ ἡμερῶν αἰῶνος, διὰ ταῦτα ἡ 
σόλις αὕτη ἠρημώϑη. Τνωρίζωμεν ἂν ἡμεῖς τῷ βασιλεῖ, ὅτι ἂν ἡ πόλις ἐχείνη οἰχοδομηϑῆ, χαὶ 

λοιποῖς συνδελοις αὐτῷ 44) 7γ4,) τοῦ, 120, 241. ΑΙά. Αἰεχ. -Ἐ αὐτου 
ξ2,) ς8, 119. ΡῬΥΘΘΠΝζ, σὺν 64, 121. σὺν τοῖς λοιῆοις γ1. και οἱ λοι- 
ποι συνδελοι αὐτῶν 93, 1ο8. συν καὶ τοις λυποις σὺν δϑουλοις αὐἷς 134. 
συν τοῖς Χοιποις συνδαλοις αὐτὰ 416. ΟΟπρὶ. συν τοις λοιποῖς συν- 

ϑαλοις αντων 248. 

74) τού, τ20, 134. ρος Αρταξερξην βασ. 93, τοϑ. Οοπηρ. ἔ- 
γραψεν 291} ῥγαβπης. καὶ 93, τοϑ. Οοπηρὶ. . γραφὴν] τὴν γραφην 
τῆς διαταξέως 93. -ἔοτης διαταξεως τοϑ. ργαπιῖ. τὴν Οοπιρί. 

Συρις!] Συριςεὶ ΑἸεχ. καὶ ἡρμηνευμένην] καὶ ἐρμηνευομενὴν 64,243» 
448. Οουνρί. Αἰά. Α 939 τοϑ. 

ΨΠΠ. Ῥεὴδμ] Ραελ ΠΠ, ςς. Ριδμ τῶι. βαλτὰμ] Βαλαταμεν 
1. Βααλταμ 449 715) 110. (ἢς ἰηῆα 74, 120, 121, 134, 436. ΑΪεχ.) 
Βααλ ἴαμεν ςς. Βαλτααμ (ἢς ἱπῖτα) ς8, 64, 243, 248. Βελτεουμ, 
93: Βααλτααμ :οὅ. Βελτεὲμ τοϑ. Ὁοπιρί. Βαλταρὰμ ΑΙά. 
Σαμψὰ] Σαμασα 11, ςς. Σαμαΐ 44. Σαμψαῖ (ἔς ἱπῆ4) ς8, γ4» 
121. Αἰεχ. Σαμσαϊ γ1, τοῦ. (120, 134. ἢς ἰηῆ4.) Σαμαιας 93; 
1τοΒ. Σαμσὰα τι9. Σασμαϊὶ (ἔς ροῖελ) 36. ὁὉ γραμματεὺς} 
Ἔ καὶ οἱ καΐαλοιποι συνδαλοι ἡμὼν τιο8. ἔγραψαν] ἐγραψεν ΠῚ], 
44) ξ τ) γ1, 74, τοῦ, 119, 1349 236, 448. Αἰά.. ἐπιρολὴν μίαν] 
λμιαν 71. τῷ Αρϑασασϑὰ βασιλεῖ] βασιλεε Αρϑασϑαι γι. 
Αρταξερξη τω βασιλει 93. Αρταξερξη βασιλει το. ᾿Αρϑασασϑα] 
Αρσαρϑα 11. ἢς ἰπῖα. Αρϑασϑα 44, τιοό. ᾿Αρτασϑὰ ΑἸά, 

ΙΧ. Ῥεὲμ) Ραεμ (11. ἢς ροῖεα) 119. Ῥαξελ ςςΞ. Ῥεὸμ Βαλ- 
τὰμ] Ῥεκξαλταὰμ ΑἸά. Βαλτάμ)] Βααλ 11, ςς: Βααλτημ 44. 

Βααλταμ 71, τού, 119. Βελτεεμ (ἢς ἰπίτα) 93. Οοπρὶ. Βαλτεεμ 
(ἢς ροῖϊε8) ᾿ιοβ.0Ό Σαμψὰ] Σαμεε 11. Σαμαΐ 44, 71, 7γ4. Σαμε 
ςς. Σαμαιας ο3. (ιοϑ. ἢς ἰηἴα.) Σαμσαΐ τού, 1190. ὁ γραμ- 
ματεὺς) , 44. 71. Ἔ ἔγραψαν ἐπιξολὴν 93. σύνδαλοι ἡμῶν] 
ασυνδαλοι 44, 71) τοό6. συνδαλοι υμὼν 9,. δΔειναῖοι) Διναιοι 44, 
74,134. Βικριται 93. οἱ κριταί τοΒβ, ᾿Αφαρσαϑαχαῖοι) Φαρεσϑα- 
χαιοι 11, ςς. Αφαρσαχαϑαιοι 44. καὶ οἱ Φαρασϑαχαιοι 93. καὶ 
οἱ Φαραξαχαῖοι τοῦ. Αρφασαϑαχαῖιοι 448. Ταρφαλαῖοι] Ταρ- 
φαλλαιοι 74,) 134, 2326, 48. ΑἸεχ. Φαρφαλλαιίοι 93. Παρφαλλαῖιοι 

ιο8. ὩΤαρφαλαῖοι ἄς. δὰ ἔῃ. ςοη,.] οἱ εἰσιν Ηλαμοι ςς. ᾿Αφαρ- 
σαῖοι] Αρφασαιοι 64, 448. Οοπρὶ. ΑἸά. Φαρασϑαιοι 93. Φαρα- 
σαιοι το8. Αφαιοι 125. ᾿Αρχναῖοι) Αρχδσι Π. Ἀρχιαιοι 44, 
τού. Αρχαιοι 74. Αρχιλιοι 93,. Σασαναχαῖδι) Σεσυναχαιοι 1]. 
Δαναῖοι] οὗ εἰσιν ἥλαμαιοι 11. κα 44. Δεαιοι 71. ὥδαιοι γ4. Δαυ- 
λιοι. Αἰλαμφιται 93. Δαύυλιοι καὶ Λαμιται 1ο8.᾽ Δαυσαιοι 110. 
-Ἐ Ἐλαμῖται Οοπιρί. Σαναῖοι ΑΙά. 

Χ. ἐϑνῶν] ργαπιῖτι. των 93, 1οΒ. Οοηρ. ᾿Ασσεναφὰρ] Ασεν- 
ναφαρ 11. Ναφαρ Π|. Σεναφαρ 44, 71,) τοό. Σενναφαρ 74γ 120, 

121, 134,)426. Σαλμανασαρῆς 92. Σαλμανασσαρης τοϑ. καὶ ὁ 

τίμιος] α ὁ 44, 448. Οὐοπιρί. καὶ ἔντιμος 93. καὶ ὃ ἔντιμος 1οϑ. 
καὶ κατῴκισεν] καὶ κατωκησεν 94. ἔν τόλεσι)} ἐν Ἴολϑι 74. ἐν 
ταις σολεσι 93, 108. τῆς Σομόρων] α τῆς 44, 71. τῆς Σωμηρὼν 

ςς. τῆς Ὅμορρων ς8, 243. ΑἸά. τῆς Σομορβων 64. τῆς Σαμαριας 
93. τῶν Σομορὼων τιοό. τῆς Σαμαρειας τοϑ. (οτηρί. τὴ Σομορων 
248. ἔραν τῷὁἪ τσοταμ]} ῥγαΠῖ. τὰ 93) 1ο8. 

ΧΙ. Αὕτη ἡ διαταγὴ] και τατο τὸ ἀντιγραφον 93, τοῦ. ἢ διω- 
ταγὴ] ἡ διαγωγὴ 44. ἢ διαταγωγὴ τοό. ἀπέρειλαν] απεέςειλε 93. 

πρὸς ᾿Αρϑασασϑὰ βασ.} τρος βασ. 44, ςς, 71. 

᾿ βιδλοις τοϑ. 

τρὸς αὐτόν] , 121,236.-ὉἩϑ Πρὸς ᾿Αρϑασασϑὰ βασιλέα], τρος 44. 
Δῤταξερξην 93. τὸν Αρταξερζην τιοΒ. ᾿Αρϑασασϑὰ) ᾿Αρϑασεσϑὰ 
ΑἱΙά. ᾿Αρϑασαϑὰ ΑΙεχ. ταῖδίς σα} ργφτιϊτε. οἱ 44. ς8, 64, 74, 

τού, 119, 120, 134, 236, 248. Οοτιρὶ. ΑΙὰ. ΑἸεχ. οἱ ταιδὲς αὐτου 
93. [οϑ. ἄνδρες πέραν] οἱ τεραν 93, τοβ. 

ΧΙ]. Γνωςὸν ἔξω] ργαεπιῖτῖ. καὶ νυν το, 93) τοβϑ. Οὐπρ. ὅτι 
οἱ ̓ Ιαδαλοι} οτι τύαιδες 44. κοἱ ςξς. οἱ ἀναδαντες] α οἱ 11, 44, ςς, 
74,9. τού, 134) 248. Οοῃρί. μαθεῖ οἱ ἴῃ οδλγαέξ, τίποτε Αἴἰεχ. ἀπὸ 
σΒ} απὸ Κυρε 11. παρ᾿ υμὼν 93. 1.08. πρὸς ἡμᾶς} ἐφ᾽ ημας 1], 
ξξ. τρος ὑμας 93. ἤλθοσαν] ἡλϑὸον ς8, 93, τοϑ, 248. Οοιιρί. 

τὴν πόλιν] α τὴν 1. λ ςς. τὴν ἀποράτιν] κα τὴν 44. Οοτηρὶ, τὴν 
απογατὴν 93. καὶ τοονηρᾶν] α 71. ἣν οἰκοδομδσι] αὶ ἣν ςς. καὶ 
οἰκοδομεσι αὐτὴν 93, 108. νὰ οἰκοδομήσωσι 436. κατηρτισμένα εἰσὶ] 
κατηρτισμένοι εἰσὶ 11, ςς, 64, 71. 110. 243.' χατηρτισμενα ἐξὶν 93, 

1ο8. καὶ ϑεμελ. αὐτῆς] καὶ τας ϑέμελμες αὐτῆς 44). 715) 74) 93, 
τού, 1τοϑ, 134) 416. 

. ΧΙ]. Νὺν ξν--ἰασιλεῖ } γνωρον ἐν ἐξὼ σοι 44. ἔξω ἂν γνωξὸν τῳ 
βαφιλεε γ1. ἐκείνη] α 71. νοικοδομηθῃ] οἰκοδομηϑὴ ς ς, 93. 
καὶ τὰ τείχη αὐτῆς καταρτισϑῶσι) 71. νκαταρτισϑῶσιν] ετοι- 
μασϑὴ 93, ἴο8, 121. φόροι ὅζς. δὰ ἤπ. ςοπ1.} φορὸν τραζει και 
συντελεσμα οὐ δωσασι σοι" καὶ τι ἐσονται σοι. χαι ρος τετοις βασι- 
λεὺυ συνοχλησεσιν" νὺν ἐν καϑως ἅλας τον ναι ἡλισαμεϑα 93. φορων 
πραξιν και συντελεσμα οὐ δωσασι σοι, καὶ πκ ἔσονται σοι, καὶ προς τε- 
τοις βασιλευσιν ὀχλησεσι. νυν ὧν καϑὼως ἄἀλᾶς τὰ ναξ ἡλισαμεϑα 
(1οϑ. πιᾶγρ. υἱ 'π ἘΔ.) τδ:. φόροι ἐκ ἔσονταί σοι] φόρων πρᾶξιν 
καὶ συντέλεσμα ὍοπρΙ. δὲ δώσασι) α 44. οὐ δώσεσι Οοπρὶ, 
τῶτο βασιλεῖς κακοποιεῖ) το βασιλεῖς κακοποιεῖν ςζ2. -- καὶ νῦν οὖν 
καϑὼς ἅλας τὰ ναὶ ἡλισάμεϑα Οοπιρὶ. 

ΧΙΝ. Αηἴϊς δος οοπΊ. ρΡοηϊξ ὃς 110. σχημ. βασιλ.} α γι. 
βασιλέως] ργεαπιῖτε. τα 93, το8, 141, ἐκ ἔξεςιν] εκ ἐξὶνςς. ἡμ'»} 
πμᾶς 58. καὶ ἐγνωρίσαμεν) καὶ γνωριεμεν 71. καὶ γνωρισαμεν τοῦ. 

ΧΡ. ἽΝνα ἐπισκέψηται] να ἐπισκεψη 448. Οοιηρ. ἐν βίδλῳ) 
εν [3Ξιδλιῳ. ς ς», 74, τού, 134) 236. Αἰεχ. εν ταις βιδλιοις 93. ἐν ταις 

ὑπομνηματισμδ} των νπομνηματισμὼν 93, τοϑ. 
ὑπομνηματισμάτων Οορί. καὶ εὑρήσεις} -- εν ταῖς βιδλοις τῶν 
μνημοσυνων 93, το8. -- ἐν τῷ βίδλῳ τῶν μνημοσύνων Οοπιρ. καὶ 
γνώσῃ] καὶ γνωσεις ς8. κ 71. ὅτι ἡ πόλις εἰ ἡ πόλις Οοάοχ ᾿πις 

ΘΟ πόλις ἀποςάτις}] α ὥολις 44) 71. καὶ χώρας] Ἔ και 

μαχας και ἀγωνας ποιξσιν ἐν αὐτὴ εἶ ἡμερὼν αἰωνὸς 93. (1ο8. πιδγρ. 

υἱ Εά) καὶ φυγαϑείαι ὅζο. αὰ ἔῃ. “οη).} 71. φυγαϑδεία!] φυ- 
γαδεια (11. ἢς ἱπῆ4) 1Π|, 93. φυγαδὶ ςς. φυγαδίαι Οομρί. ΑΙά. 
φυγαδείαι δάλων] φυγαϑειαι δελοι 44. γίνονται} κα 11, ς ς», 93, το8. 
γίγνονται Αεχ. ἐν μέσῳ αὐτῆς} απὸ μὲσῃ αὐτῆς 44. εν αὐτὴ 91; 
1ο8, ἀπὸ ἡμερῶν] ἀπο χρόνων ζ2, ς8, 64) 74, τού, 119, 120, 121; 
134, 236, 243, 248. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ἀπὸ ἡμερῶν---βασιλεῖ ἴῃ 
οοἴῃ. ἴ64.] α ουπὶ ἱπίεγπηοά. 44. απὸ ἡμερῶν αἰῶνος) κα 93, 108. 
διᾷ ταῦτα] δια τετο 93, τοϑ, 243. Οοπιρὶ. ΑἸ4ά. ἠρημώϑη] πρη» 
μωται 64, 243, 248. (οπιρί. ΑἸ4ά. ηρεμωται 93. 

ΧΝῚ. Γνωρίζωμεν ἄν ἡμεῖς} α οὖν ςς. γνωριζομεν δὲ 7ι. ὅτι 
ἂν) οτι ἐᾶν ς8, 74,93, τού, τοϑ, 119) 134, 216, 248. (πρὶ. ΑΙεκ. 

οτι ει 1. ὅτι ὧν ἡ πόλις ἐκείνη] καὶ εᾶν 44. ἢ τόλις ἐκείνη) 

ΙΝ. 



ΕΣΔΡΑΣ. 
ΚΕΦ. ἵν. 

17. τὰ τείχη αὐτῆς ̓ καταρτισϑῇ, οὐχ ἔς, σοι εἰρήνη. 

18. 

10. 

2ῚΙ. 

ΚΕΦ. 

τί 

ως 

Καὶ ἀπέφειλεν ὁ βασιλεὺς πτρὸς 'Ῥεὸμ βαλ- 
τὰμ χαὶ Σαμψὰ γραμματέα χαὶ τὸς χαταλοίπες συνδόλες αὐτῶν τὰς οἰχδντας ἐν Σαμωρείᾳ χαὶ 

Ν᾿. ’ ΄ ἰδ δ 3 “ ΩΝ 

τὸς χαταλοίπους ΈΡΑΥ τ “σοταμδ, Εἰρηνην' χαὶ φῆσιν, Ὁ φορολόγος ὃν ἀπεφείλατε πρὸς 
ἡμᾶς ἐχλήϑη ἔμπροσθεν ἐμοῦ" Καὶ παρ᾿ ἐμδ ἐτέϑη γνώμη, χαὶ ἐπεσχεψάμεϑα χαὶ εὕραμεν, 
ὅτι ἡ πόλις ἐκείνη ἀφ᾽ ἡμερῶν αἰῶνος ἐπὶ βασιλεῖς ἐπαίρεται, χαὶ ἀποςάσεις χαὶ φυγαδείαι γί- 

γονται ἐν αὐτῆ. Καὶ βασιλεῖς ἰσχυροὶ ἐγένοντο ἐν Ἱερασαλὴμ, χαὶ ἐπίχρατδντες ὅλης τῆς σέ- 
ρᾶν τῇ πσοταμξ, καὶ φόροι “πλήρεις χαὶ μέρος δίδονται αὐτοῖς. Καὶ γὺν ϑέτε γνώμην, χαταργῆ-- 

. ΜΝ Σ᾽ “ ν ε ΄ )», »“ ΚΞ. ᾽ » “, διΝκ ᾿Ὁ ΄ 
. σαι τᾶς ἄνδρας ἐχκείγες, χαὶ ἡ σύλις ἐχείνη ὃχ οἰχοδομηϑήσεται ἔτι Ὅπως ἀπὸ τῆς γνώμης πε- 

΄ “ Ψ “ ν.. ῃ{ ζ΄. “ Σ» Ν 3 ΄ 
φυλαγμένοι ἦτε ἄνεσιν “οιῆσαι περὶ τότε, μή ποτε ΄“ληϑυνϑῆ ἀφανισμὸς εἰς χαχοποίησιν βα- 

σιλεῦσι. Τύτε ὁ φορολόγος τῷ ᾿Αρϑασασϑὰ βασιλέως ἀνέγνω ἐνώπιον Ῥεδμ βαλτὰμ χαὶ Σαμ- 
΄- ΄ Ν ’ 2. "“" Ν» ΄ ᾿Ξ) ε δ .,Ι., εν 7 Ν 

Ψὰ γραμματέως χαὶ συνδόλων αὐτῶ" χαὶ ἐπορεύϑησαν σπουδῇ εἰς Ἱερουσαλὴμ χαὶ ἐν ᾿Ιὅδα, χαὶ 

χἀτήργησαν αὐτὲς ἐν ἵπποις χαὶ δυνάμει. 
΄ ΝΜ Ἀγ δἷ» ρ᾿ “͵᾿,νΝν» ε 

Τότε ργῆσε Τὸ ἔργον οἰχου τῇ Θεδ τὸ ἐν Ϊερουσα- 

λήμ' χαὶ ἦν ἀργᾶν ἕως δευτέρε ἔτες τῆς βασιλείας Δαρείου βασιλέως Περσῶν. 

, ΚΑῚ προεφήτευσεν ᾿Αγίαχϊος ὁ προφήτης χαὶ Ζαχαρίας ὁ τῇ ᾿ΑδδῶΡῶ προφητείαν ἐπὶ τὰς ᾿Ιεδαίες 

, τὸς ἐν ᾿Ιόδα χαὶ ᾿Ιερεσαλὴμ ἐν ὀνόματι Θεᾷ ᾿Ισραὴλ ἐπ᾿ αὐτός. Τότε ἀνέξησαν Ζοροξάξελ ὁ τῷ 
- “ἉΦῸὃὋὃς- ρω ἴω ρμΦ 

Σαλαθιὴλ χαὶ ᾿Ιησᾶς υἱὸς ᾿Ιωσεδὶχ, ταὶ ἤρξαντο οἰκοδομῆσαι τὸν οἶχον τῇ Θεδ τὸν ἐν Ἱερουσα- 

ἡ σολις αὐτὴ 93, τιοθ6. ἢ τόλις ἐκείνη--καταρτισϑῃ} καταρτισϑη 
τὰ τειχὴ ἀυτῆς 71. οὐκ ἔγι σοι εἰρήνη) προς τανυτὰ μεβος ἐν τω πε- 
ρᾶν τὸ ποταμδ εκ ἐξαι σοι 93. (108. τηλτρ. υἱ ἘΔ.) Οουιρί. Ῥγβουλῖτῖ. 
ρος ταῦτα μέρος ἐν τω πέραν τὰ ποτάμι 181. 

ΧΥΠ. Καὶ ἀπίξειλεν) τον λογον ον ἀπεςειλὲν 93) 1οΒ. Θοπιρί. 
Ῥιὸὴμ) Σειμε )γι.. Ῥεὼμ Βαλτὰμ] Ῥειαμξαλταῶμ ΑἸά. Βαλ- 
τὰἂμ) Βαλγαμ 11. Βααλταμ 44) το6. Βααλτεμ το. καὶ Σαμ- 
ψὰ] καὶ Σαμεαις 11. α 44. 71. καὶ Σαμψαΐ (64. ΑἸἰά. ἢς ροίϊει) 
443. και Σαμαιανο3. Σαμσαὶ τού, 134. και Σαμσαΐ (ἃς ροξε4) 
119. γραμματέα) λ 71: γραμματιαν 93- γραμματία ((ο) τ᾿ 
ΡΓϑτα, τὸν το8. τὲς καταλοίπας ι"-τὸς καταλοίπες 45] αὶ 
ἰετΓ. οὐτπὰ ἰηϊοιτηθά. 24. αὐτῶν ἄτο. δὰ Άη. Τοπ).} α 71- ᾿ 
Σαμαρείᾳ] ἐν Σαμαρίᾳ ΑΙά. τυέραν τῇ ποταμϑ] ργεεταϊτ. του 93. 
Ρτρετηϊτῖ. τας ᾿ο8. Εἰρήνην] εἰρηνὴ ὑμῖν 93. - ὑμὶν τοϑ. καὶ 
φησὶν] και φασιν 11. 11], ς ς, ς8, 64. 119, 243. ΑΙά. α 93, 1το8. καὶ 

φη τοό. 

ΧΥΤΙΙ. 

γραμματιον 1ιο8β. ὃν ἀπεφείλατε] ὃ απεξειλατε 93, 108. 
ϑη εὕραμεν ἴῃ ςοπ,. ἴ64.] α οὐπὶ ἰητεγαεά, 44. 
ἐμ8} σαφως ανεγνωσϑιὶ ἐνωπιον μου 9 3: 
τοϑ. 

ΧΙΧ. Καὶ παρ᾿ ἐμ5}] α σαρ᾽ ἐμὲ 7ι. 
ἐπεσχεψαντο 935 τοϑ8. (οπιρὶ. 

ἐκλήϑη ἔμπροσθεν 
σαφως αἀνεγνωσϑὴ ἐνωπιον μὲ 

καὶ ἐπεσκεψάμεθα) καὶ 
καὶ εὕραμεν) καὶ ευρομεν ς8, 64; 745 

τού, 13... α36, 243, 248. Αἰά. και  ευριϑὴ 935 1τοϑ. Οομρί. ἀφ᾽ 
ἡμέρων) εξ ἡμέρων 93) 1.90Ὠ3. ἐπὶ βασιλεῖς] επι βασιλειαις τού. 
καὶ ἀποςάσεις καὶ φυγαδεία!} καὶ αἀπογασις καὶ αγωνες 93. καὶ 
απογάσοις καὶ ἄγωνες το8. φυγαϑεία!ι) φυγαδὲς 448, (οἴρΙ. φυ- 
γαδίαι ΑΙά. γίνονται) ἢ γίγνονται ΑἸεχ. 

᾿ ΧΧ, Ῥεεῖξ τοῖιπὶ οοπν. )γ1. Καὶ βασιλεῖς ἰ ἰσχυροὶ ἐγένοντο ἐν 
Ἱερισαλὴμ!] α 2483. ἐγένοντο] γίνονται 11, 44) ςΒ, 64) 749 τού, 

119, 120, 134, 243. ΑἸΙά. α ςς. γίγνονται ΑΙεχ. ἐν Ἰεραισαλὴμ] 
ἐπι ρασαλημ, ΤΙ, ςς. ΑΙεχ. ἐπὶ τὴν [ερεσαλημ 93. ἔπὶ τῆς Ἴερον- 
σαλήμ ΟομρΙ. καὶ ἐπικρατῶντες] καὶ επικρατενται 448. α καὶ 
Οοπιρί. καὶ ἐπικρατᾶντος ΑΙά, ὅλης τῆς πέραν] ταὐῖος τὰ περᾶν 
93» 1ο8. Οοπιρί. τυέραν] ἐσπερας 11, ΠΠ|, 44, ς 5, 64) 74) τού, τ 19, 
120, 121) 134) 236, 243) 248. Αἰά. ῥγατηϊ. εἰς ςΞ8.. καὶ φύροι 
ὅχο. δὰ βη. οοῃ).] καὶ φοροι πράξεις τε και συντελεσμα εἐδιδοτο αὐτοῖς 
93, 108. ὅς, πῆ συντελέσμαϊα δίδονται, (οτρ!. ἔς, π16 δίδοται, 

ΑΙά. καὶ μέρος] καὶ μέρη ςξ8.. δίδονται] δίδοται 11, ς ς, 64; 74) 
τού, 119, 120, 1219 134η 248. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ΧΧΊῚ. Καὶ νῦν] νυν ἐν 93, τοϑ. ϑέτε γνώμην] ϑεσϑε γνώμαν 
γ4ᾳ. καταργῆσαι), 71. Ἀ πόλις ἐχείνη] αὶ ἜΧΕΙΨΉ 71. οὐκ οἰ- 
κοδομιηϑήσεται) κὶ μη οἰκοδομοθη 93. 1το8, 141. ἔτι] οὐκ ετι 64, 
443. ΑΙά. 

ΧΧΙΙ. Ὅπως] ςς. Ὅγπως--“ερὶ τέτε] α οὐ ἐπϊατωρά. 71. 
δι΄ ἐμ ἐξετεϑὴ τὸ δογμα' καὶ τρροσεχεται τε μὴ ποιῆσαι Φαράλογον 
περὶ τῆτε 93. ἔς, ΠΙ τοροσεέχετε, 108, 121. Οὐοπιρὶ. σιφυλαγ- 

γοιε. 1. δὰ 

Ὁ φορολόγος] και νυν τὸ γραμματεῖον 93. κᾶὶ γὺν ΤΟ 
ἐκλήν. 

μένοι] τεφυγαδευμενη ς-8. ἥτε] α 44, 58, 64, 74, τού, 120, 134, 
“36,243, 248. Αἰά. μιαθεῖ Ἰηἴεῦ ὕποοςβ ΑἸεχ. ποιῆσαι] τοοιησαιεν 

7γᾳ. περὶ τάτε] σερι τέτων 74. ληϑυνϑὴ) -ἰ- σφοδρα 93, το, 
121. εἰς κακοπ. βασιλεῦσι) τὰ οχλεισϑὲ βασιλεῖς 93. τὰ οχ- 
λεισϑαι βασιλοις ᾿οΒ. τὰ οχλεισϑαι βασιλευσι 12:1. 

ΧΧΙΠ. Τότε-- ἀνέγνω] τῦτε το ἀντιγραφον τε δογματος Αρταξ- 
ἐρζου ἀνεγνώσθη 93» 1ο8. Οοπιρὶ. ἄς, συπὶ τε βασιλεως ρτο Αρταξ- 
ερζε, 121. τῇ ᾿Αρϑασασϑα] Αρϑασϑα 44. τὰ Αρϑασϑα γ1, τοῦ. 
ἀνέγνω ἐνώπιον] ὠνέγνω τὸ γράμμα ἐνώπιον Οοάεχ ὑπι8 δεγεῖ. 
Ῥεὰμ) Ῥὲμ Οοάεχ ὑηι8 ϑεγρὶϊ, 
Βααλταμ 44,71, τοό. Βααλτεμ 64. Βελτεεμ 108. Βαλταὰμ ΑΙά. 

καὶ Σαμψα!] και Σαμεσα 11, ςς. καὶ Σαμαΐ 44, τοό. και Σαμαιεκ 
93. 108. Οοπιρὶ. καὶ Σαμσαΐ 243. καὶ Σαμψὰ---αὐτξ] καὶ τῶν 
ἐτέρων 71. γραμματίως] ῥτοετηϊτῖ. τὸν 93, τοβΒ. Οοπρ. καὶ 
συνδάλων) α καὶ 44, ςς»), 58, 64, τού, 119, 134, 236, 248. ΑἸΙά, συν» 
δαλε 74) 12ο. καὶ τῶν συνδουλων 93, τοθ. Οοαιρὶ. Βιαρεῖ καὶ ἱπ 
οἰαγδέξ. υηΐμοσε ΑἸεχ. αὐτῇ] εἑαυτε 44, ς8, 64, ιοό, 134, 426. 
Αἰά. ΑἸεχ. αὐτων ς ξ,) 74) 93, 1ο8. ἑαυτῶν ΟοπηρΙ. σπεϑδῆ] ργα- 
τα, ἐν ἐς. εἰς Ἱερουσαλὴμ.) -ἰ- εν σπεδὴ 924. καὶ ἐν Ἰόϑα ] ἐπι 
τοὺς ἰϑδαιες 93, τοϑ. Οοπιρί. καὶ κατήργησαν] και κατηγαγεν 

58: ἜΞΩ 
ΧΧΙΝ, Τότε ἤργησε] τοτε κατηργησε 44. οἴκου τῷ ΘΕΞ] α τὰ 

44. (ςς. υἱ νἹάστιγ.)} κα οἰκου ς8. τῷ Θὲν τὰ οἰκου 93. Ργατηϊα. τον 
108. βμαδεῖ οἴκου ἰῃ Ἑ“Βαταᾶ,. πηποσε Αἰεχ. τὸ ἐν Ἵερουσ.} κα τὸ 44. 
τοῦ εν Ἰερουσ. ς ς, 93. ὥργὰ»} αργων Π1Ι, ς ς, τού, 134. ἀργὸν 74. 
ἕως δευτέρου ἔτους] ἕως εἰς δεύτερον τὸ ἔτος 13 Οοὐΐϊοεο ϑετρὶ. δὲευ- 
τέρου ἵτους] ττ. 11,93, τοϑ. ῥγατηϊεῖ. τὰ 44) ς8. κα δευτερα ςς. τῆς 
βασιλείας] κα 11, 44, ς ς. πεάεςοὶπι Οοάϊοες ϑεγρ. βασιλέως Περ- 
σῶν} ρερεγηϊῖ. του 11, 74,93, τού, τοϑ, 134. Αἰεχ. τοῦ Περσὼν βασι- 
λέως ςΒ. 

Ι. Καὶ προεφήτευσεν καὶ ἐπροφητεῦσεν Η, 98, 64; 110) 241. 
ΑἸεχ. καὶ φβοεφητευσαν 19, 1οϑ, 236. καὶ ἐπροεφήτευσεν ΑἸά, 
᾿Αγίαϊος} Ἄγαιος 93. ὃ προφήτης] 445 71» 74, τού, 120, 134, 
416. ὁ τῷ ᾿Αδδὼ] υἱος Αδδὼ τ9, τοϑ. οἱ του Αϑδὼ γ4. υἱος Εδϑω 
93. ᾿Αδδὼ] Αϑδὼω (ἂς ἱπῆα) 11, Αὐδου ςξΒθ.ἁ. ἐπὶ τὲς Ἰουδαίους 
ἔπι τοὺς υἱους᾿ ς2, 64, 242, 448. ΑἸά. ἐν Ἰάδα] οντας ἐν τὴ Ἰρυδαια 
19. οντὰς ἔν τὴ [εϑὰ 93ν 1οβ. καὶ Ἱερουσαλὴμ] καὶ εν Ἰερουσα.- 
λημ 19) τοϑ. (οπιρί, ἐν ὀνόματι] ἐπ᾿ ἐπ αει ςς. ργϑιηϊῖ. τοὺς 
119. ΘΕεΣ] ργαπιῖῖ, Κυρίου Αἴεοχ. 

11. Τότε ὠνέρησαν) τοτε ἀνεδησαν 19, 93: τοτε ἀνεξῃ ὡ: Τότε 
ἀνέρησαν δίς. δὴ Βα. 08}.}] 538. ὁ τὰ Σαλαθιὴλ] κα 44. υἱὸς 

Ιωφεδὲκ} α 71. ὁ τοῦ Ἰωσεδὲκ 92. ὁ τον Ισωδὲκ το8. ἤρξαντο 
οἰκοδομῆσαι] ἡξες οἰχοδομεῖν 44. ηρξαντο οικοδομειν 93.» 1ο8. Αἴεχι 
τὰ ΘῈΣ] α τοῦ 44. Ργαπιιε, Κυρίου; 1ο8. τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ!) του 
ἐν Ἱερουσαλὴμ ςς. καὶ μετ᾽ αὐτῶν] καὶ μετ᾽ αὐτὰ ςς. βονϑὰν»- 
τες] φοξουντες ςς. 
ν 

Βαλτὰμ] αΙ1, ςς, ς8. ΑΙοχ. γι 



ΕΣΔΡΑΣ. 

΄ ΄ ’ ἰω ΕΝ 8. ν. ΄ 5.Ν ,;» 2.2 “ὄᾶ,,ΡΒΣΨΨΣ» ρῷ ρὰ Ἷ 
ταύτην χαταρτίσασϑαι; Τύτε ταῦτα εἴποσαν αὑτοῖς, Τίνα ἐςὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν ΤΩ. οἷ- 4. 

ΚΕΦ. ν. 
’ Ὰ, 2 98 “Ὁ ε ἰδ ων ρω φῶ 3 '" “Ὁ ρῶ λήμ᾽ χαὶ μετ᾽ αὐτῶν οἱ πτροφήται τὰ Θεξ βοηϑᾶγτες αὐτοῖς. Ἔν αὐτῷ τῷ χἀιρῷ ἦλϑεν ἐπ᾽ αὐὖ- 53. 

τὸς Θανϑαναῖ ἔπαρχος “πέραν τῇ ποταμξ, καὶ -Σαϑαρξεζαναῖ, χαὶ οἱ σύνδελοι αὐτῶν, χαὶ τοι- 
δ φ 3 μ᾿ ,΄ 9 εξ » ’ ρ 9 ὃ φρο ν φ' μ᾿ ' ἯΝ ΝΑ, ’ ἄδε εἰπαν͵ αὐτοῖς, Τίς ἐϑῆχεν ὑμῖν γγώμην τῇ οἰχοδομῆσαι τὸν οἶχον τῶᾶτον, χαὶ τὴν χορηγίαν 

χοδομόντων τὴν ππόλιν ταύτην; Καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τῇ Θεᾶβ ἐπὶ τὴν αἰχμαλωσίαν ᾿Ιόὅδα, χαὶ οὐ ς. 
τς τον. » ν ὦ ΄ " ς΄ » Ζ΄ 2 2 “΄ “" ΄ εν ΄ χατήργησαν αὐτὰς ἕως γγώμη τῷ Δαρείῳ ἀπηνέχϑη" χαὶ τότε ἀπεςάλη τῷ φορολόγῳ ὑπὲρ τότε 

Διασάφησις ἐπιςολῆς, ἧς ἀπέςειλε Θανϑαναὶ ὁ ἔπαρχος τῇ πέραν τῇ πσοταμξ, χαὶ Σαϑαρδου- 6. 
ἃ, Ν ε ᾽ὔ 3. Ὁ 2 ᾿ φρΦ ε » »᾿ Ζ “ Ἂς ΄ », ρ ζαναὶ χαὶ οἱ σύνδαλοι αὐτῶν Αφαρσαχαῖοι οἱ ἐν τῷ «πέραν τῇ ποταμξ, Δαρείῳ τῷ βασιλεῖ: 

Ῥήμασιν ἀπέςειλαν πρὸς αὐτόν" χαὶ τάδε γέγραπῇαι ἐ ἐν αὐτῷ" Δαρείῳ τῷ βασιλεῖ εἰρήνη πάσα. 7. 

Γγωςὸν ἔςω. τῷ βασιλεῖ, ὅτι ἐπορεύϑημεν εἰς τὴν Ἰβδαίαν χώραν εἰς οἶχον τῇ Θεξ τ μεγάλου, 8. 

χαὶ αὐτὸς οἰκοδομεῖται λίϑοις ἐχλεχτοῖς, χαὶ ξύλα ἐντίϑεται ἐν τοῖς τοίχοις, χαὶ τὸ ἔργον ἐχεῖνο Ὁ 
ἐπιδέξιον γίνεται, καὶ εὐοδδται ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. Τότε ἠρωτήσαμεν τὸς πορεσξυτέρες ἐχεί-- ο. 

Ν »» 9. . ΄Νν - ες .. ’ Ν ᾿ Ἐπ 3 " Ν Ἂς 
γες, χαὶ ὅτως εἴπαμεν αὐτοῖς, Τίς ἔϑηχεν ὑμῖν γνώμην τὸν οἶχον τᾶτον οἰκοδομῆσαι, χαὶ τὴν χο- 

΄ ᾿ ᾿ ΝΗ, ε ρ»" 2 

ρηγίαν ταύτην χαταρτίσασϑαι, Καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἠρωτήσαμεν αὐτὰς γνωρίσαι σοι, ὥςε το. 
γράψαι σοι τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀρχόντων αὐτῶν. 
ἡμίν, λέγοντες, Ἡμεῖς ἐσμεν δδλοι τ Θεξ τῷ ὄραγᾷ χαὶ τῆς γῆς, χαὶ οἰχοδομᾶμεν τὸν οἶχον ὃς 
ἦν ὑχοδομημένος τρὸ τότε ἔτη πολλὰ, χαὶ βασιλεὺς τᾶ Ἰσραὴλ μέγας θχοδόμησεν αὐτὸν, χαὶ 

κατηρτί σᾶτο αὐτὸν αὐτοῖς. 

αὐτὲς εἰς χεῖρας Ναξεχοδονόσορ βασιλέως Βαξυλῶνος τῇ Χαλδαίου, χαὶ τὸν οἶχον τοῦτον χατέ- 

11. Θανϑαναῦ) Θαναναΐ 11. Τανϑαναιος 19, 93. (τοϑ. ἄς ἴη- 
ἴα.) Θαϑαναΐ (ἢς ροῖῆεα 44, 719) 74, τού, 1219) 134, 2416.) ΑΙα. 

Θαναταὶ ςς. Θαϑϑαναὶ (ἢς ἴῃ 64, 119, 243, 248. (οπιρὶ.) ΑἸεχ. 

ἔπαρχος πέραν τῷ τποταμδ)} ὁ ςρατηγος ὁ περᾶν τα ποταμε 10. ὁ 
γρατηγος τοῦ περᾶν τοῦ σοτᾶμονυ 93) ιο8Ὦ. καὶ Σαϑαρδ.].. ς2. 
Σαϑαρξουζξαναὶ] Σαϑαρξουξανα (ῆς ροῖε2) ΙΠ. . Θαρδουζξαναιος (ῆς 

ἰπῆι) το, 93, τιοϑ. Σαρϑαδουζαναὶ 64. Σαϑαρμουζαναῖ γι. Σα- 
ϑασξουρξαναῖ τῖρ. Σαρϑαρξουζαναὶ 426. Σαϑαρδουξανης (ἢς 
Ροῖϊεα) 248. Σαϑραξουξάνης Οοπιρ. καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν] 

χαι οἱ συμδελοι αὐτῶν 44. καὶ τοιάδε εἶπαν) και ταδὲ εἶπον το. και 
τοιαδὲ εἰπὸν 44, 74, τού, τοϑ. καί τοι ἃ εἶπαν ςς. χαὶ τοιᾶδὲ εἶπεν 
64, 243,..48. Οοτρὶ. ΑἸά. και ταῦδὲ εἰπεν 93. 

436. ΑἸεχ. ὑμῖν] μιν 93. τὰ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τῶτον] τατον 
τὸν οἶχὸν οἰκοδομῆσαι 19. τον τὸν οἶκον τοῦ τὸν οἰκόδομησαι 93. του 
τατον τὸν οιχον οἰκοδομῆσαι τοϑ. τὸν οἶκον τῶᾶτον] α τατον ἴ1, ἐς, 
γι. καὶ τὴν χορηγίαν] και τὴν χορηγόιαν τ9. καὶ 71. καταρ- 
τίσασϑαι] καταρτησασϑαι 10. 

ΙΝ. ταῦτα εἴποσαν) «τὼς ἕἐζπον 10, 93, 1οϑ. Οομρὶ. εἴποσαν] 

εἰπὸν 44. 64, 74γ) τοῦ, τ19, 134) 236, 248. ΑἸά. ΑΙεχ. εἰπαν 71. οἱ- 
κοδομάντων τὴν τσόλιν ταύτην] ταυτὴν τὴν τσολιν οἰκοδομουντων 10, 93, 
1ο8. ἢ μεν 

Ψ, ὀφϑαλμοὶ τὰ Θε2] “ ἐγένοντο το, 93, το8. Οοπιρ. καὶ 
ἕως---ἀπηνέχϑη) εὡς ὃ ἀπηνεχϑὴ ἡ γνωμὴ 

Δαρειου 19. εὡς ὅ απενεχϑὴ Δαριω 93. ἑὼς ὅ ἀπηνεχϑὴ ἡ γνωμὴ 
Δαρείῳ 1οϑ. αἀπηνέχϑη] ἀπενεχϑὴ 1. αἀπιγάλη δίο. δἀ δη. 
οοῃ}.] διδωσι διαταγμα τσερι τατὰ 19, 93. ἔς, πῇ διδοσι, τοΒ. δὲ- 
δωσι φορολόγω περὶ τέτε ΟογηρΙ. ὑπὲρ τὰτε] ὑπὲρ τοῦ αὐτου 1], 
ςς. τᾶρι τετὲ 64, 443, 248. ΑἸά. 

ΝΙ, Διασάφησις] αντνγραφον 195) 93» 1ο8. διασαφησεις ςς. 

ἐπιςολῆς] ἐπιςολῃ 44. Θανϑανα!]) Θανϑανας 1, ςς. Τανϑαναιος 

19. Ταϑϑαναιος 9,(. Θαϑαναῖ (ἔς ἱπῆι) 12ο. Θαϑϑαναΐ ΑΙά. 
Θαϑϑαναὶς ΑΙεχ. ὁ ἔπαρχος] α ὁ 1], ες. τῷ ποταμὲ] α τοῦ 

44. Σαϑαρξουζαναΐ} Σαϑαρξονζανης 111, 445 715) 74») τού, 120, 
134) 236, 243. ΑἸά. Σαρϑαδουζανης ό4. Σαϑραξουζανὴς τιο. 
Οοπρί. ᾿Αφαρσαχαῖοι) Αφαρσακ 11. Αφαρασϑαχαῖιοι 19, 93: 
ιοό. Αφαρταχαιοι )1. ᾿Αφασαρχαῖοι ΟΟπιρ!. οἱ ἐν] και οἱ 11]. 
ΑΔ οἱ 44. 

ΝΙΙ. Ῥήμασιν] ρησιν 11, 44, ζα, ςς» 64, γι, 74, τοό, 119, 120, 
1417) 134) 416. ΑἸεχ. τὸ ρηήμα 195) 93» το8. ρημαῖα 448. (οπιρὶ. 
ἀπέςειλαν] ρεσεπιῖτῖ. ὃ 93, τοϑβ. τυρὸς αὐτὸν] α 44, γ1, 1τοό. ἐν 

αὐτῷ} κα ἐν 44. ἐν ἄντ το. (ουιρὶ. Αἰεχ. Δαρείῳ ἄζο. δὰ ἤη. 
οοπ,.]} Α 4236. 

ΝΠΠΙ. τῷ βασιλεῖ} αὶ τῷ ΑΙά. 

οὐ κατήργησαν] κα 571. 

εἰς οἶκον] εἰς τὸν Οἰκον 109.) 93» 

καὶ τοία εἰπὸν 134). 

1οϑ. Οοπιρ. τῷ ΘΕ] α τοῦ το6ό. οἰκοδομεῖται] ὡχοδομειται 
τοό. λίϑοις] ἐν τοῖς λίϑοις ΟομρΡΙ. λίϑοις---ἰντίϑεται] α ουπὶ 
ἱητοσγοα. 243, 548. καὶ ξύλα] και ξυλοις τοό. ἐντίϑεται] εν- 
τευϑιν 19. ἐν τοῖς τοίχοις] εν τοῖς τείχοις τού. εν τοις. τυχοις 
134. τὸ ἔργον ἐκεῖνο} λα ἔχεινο 71. ἐπιϑέζιον γίνεται!) ασφαλως 
γινεται 93. ἐπιδέξιον γίγνεται ΑΙεχ. καὶ εὐοδέται] καὶ κατευϑυ- 
νη 19, 108. καὶ κατευϑυνοι 921. ἐν ταῖς χερσὶν] λα ταις ξξ, 24, 
τού, 134, 216. ΑἸά. ΑΙεχ. 

ΙΧ. Τότε ἠρωτήσαμεν] τοτε ἐπερωτήσαμεν 19, 92. καὶ ηρωτησα- 
μὲν 44. τοτε ἐπηρωτήσαμεν 1ο8. ἐπισγγοραυΐπιες τρο  υρ. καὶ 
ὅτως εἴπαμεν αὐτοῖς} αὶ 44. α ὅτως ςς. καὶ εἰπωμεὲν αὐτοῖς 71. 
εἴπαμεν] εἰπομὲν 19, 74) 1ο8, 1109» 436, 243, 448. Οὐρὶ. ΑἸεχ. 
εἰπωμὲν τού, 134. Τς ἔϑηκεν) τίς τε ἔϑηκεν ΑἸά. ὑμῖν] μιν 
932. τὸν οἶκον τῶτον] α Π], ςς. τὸν οἶκον τοῦτον οἰκοδομῆσαι] του 
οἰκοδομησαι τὸν οἶκον τατον 1059 93ν 108. ΟΟμρὶ. οἰκοδομῆσαι] 
Ῥταεπιϊτι. του 1. καὶ τὴν χορηγίαν ταύτην} , καὶ 11, ςς. κα 44. 
χορηγίαν} χορηγίαν το. καταρτίσασϑα!] καὶ καϑαρτισασϑαι 
11. Α 44: 

Χ. ὀνόματα ΒΞ α αὐΐων γι. 

44, 71. ηἡρωτησᾶμεν αἀντοις 93. 
19, 93» 1οϑ. Οοπηρί. ,. 44. γχωρίσαι σοι---ὀνύματα 49] λα ουπὶ 
ἰηϊειτησά, 71. ὥρε γράψαι σο!} α σοι 1, το, 93» 110. τῶ ὀνό- 

ματα ὅς. δὰ ἤπ. οοηι.}] ταῦτα 44. ἀνδρῶν τῶν ἀρχόντων] ἀνδρων 

τῶν τροηγεμενων 10, 93» 108. αἰϑρὼῶν (Π0) αρχοντῶν 71. αὐτῶν] 
αντοις 10. 
ΣΙ]. τχτοιῶτο τὸ ῥῆμα) Τατο τὸ ρῆμα 1, το, ςς», 93. 108. κα 44. 

α τὸ 64, 119, 134, 2169 243. ΑΙά. ΑΙεχ. τοιδτὸν ρημα γ1, 747 τοῦ. 

ἠρωτήσαμεν αὐτὰς] α αντους 
γνωρίσαι σοι} ῥτατηϊτῖ, τα ΧΙ, 

Ὅοπιρί. ἀπεκρίϑησαν ἡμῖν] ἀπεκχριϑησαν αὐτοῖς 1Π1. απεκριναντο 
ἡμῖν 93. λέγοντες) α 4.  δῶλοι τὰ ΘεΣ] ργαπηῖτῖ. οἱ ς ς, 93. 

καὶ τῆς γῆς] α 71. τὸν οἶκον] α τὸν 10. 
ὃς ἣν) ὡς ἣν 19, 64, 71, 93. Αἰά. φκοδομημένος] οἰκοδομημενος 10, 

γ1) τού. οικοδομαμενος 44. τρὸ τάτε δος. Δὰ ἤη. Τοπ,.} παρα 

βασιλέως μεγαλον 71. ἔτη πολλὰ] ἐπιπολλὰ ΧΙ. ετεσι τολλοις 
19,93. 108. καὶ κατηρτίσατο] και ητοιμασῖν 19,93» 1ο8. α Κι 

45: 
ΧΙ. 

“Ἔ τοῦ υψιςου 416. 

᾿Αφότε] αποτε 111, ΧΙ. επειδὴ το, 93,) 108. 
134. ἀφ᾽ ὅτου Οοἴηρί. ᾿Αφότε--ἐρανξ] καὶ ἀπογατησαντες τοῦ 
Θει 71. παρώργισαν] τταρωργῆσαν τς. τὸν Θεὸν] τὰ Θεξ ΑἸά. 
ἔδωκεν αὐτὰς} τοαρεδωκὲν αὐτας. 10, 93». 1ιο8. τοαρεδωκὲν ημας γι. 
βασιλέως Βαδυλῶνος] κα 71. τῇ Χαλϑαίου] α ΠΙ, ΧΙ, ςς.7γ1. τὸν 
οἶκον τᾶτον κατέλυσε] ἐλυσε τὸν οἰχον τατον 10) 93) 1082.  τῶτον 
κατέλυσε] ελυσε τατον 11, ςς. κα τᾶτον 71. 

Καὶ τοιᾶτο τὸ ῥῆμα ἀπεχρίϑησαν τι. 

᾿Αφύτε δὲ πταρώργισαν οἱ πατέρες ἡμῶν τὸν Θεὸν τῷ ὅρανβ, ἔδωχεν 12 

ἀφ᾽ ὅτε τού, 



Κεφ. ν. 

13. 

14. 

17. 

ἜΣΔΡΑΣ. 

: φὉ “ ’ ρο ΄ ΄ 

λυσε, χαὶ τὸν λαὸν ἀπῴχισεν εἰς βαδυλῶνα. ᾿Αλλ᾽ ἐν ἔτει σσρώτῳ Κύρε τῷ βασιλέως, Κύρος 

βασιλεὺς ἔϑετο γνώμην τὸν οἶχον τῇ Θεᾶ τῶτον οἰχοδομηϑῆναι" Καὶ τὰ σχεύη τῇ οἴχου τ Θε 

ε 
0 

δ 

,, ρω -οω .«.2 ρὼ Δ, ’ φσ 4 ϑιΝ “ΦΨ ““» ε Ν 3. Κ 

τὰ χρυσᾶ χαὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ Ναξεχοδονόσορ ἐξήνεγχεν ἀπὸ. τ οἴχ τ ἐν ᾿Ιερεσαλὴμ, χαὶ ἀπή- 
9 . 9 ΝΝ Ἁ, ζῶν ’΄ 3 ζά 3 ᾿ ’ ε Ἁ, ᾿Ὶ ", [ ρῷ ρὼ 

γεγχεν αὐτὰ εἰς τὸν ναὸν τῇ βασιλέως, ἐξήνεγχεν αὐτὰ Κύρος ὁ βασιλεὺς ἀπὸ τ γαβ τ βασι- 
Ι 2 φῷ ρ᾿ Ν “͵Ἄ“ν΄ ω ρ᾿ .» »Ὸ- 

15. λέως, χαὶ ἔδωχε τῷ Σαξδανασὰρ τῷ ϑησαυροφύλαχι, τῷ ἐπὶ τῇ ϑησαυρδ, Καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πάν]α 
ἣν ΄ ΄ ν ΄ Ν δν» “ΜΓ ᾿“ὋΦ, 2) ςε Ν 3 νΝ ΄ 9. “ ΄ 

16. τὰ σχεύη λάξε χαὶ χορευδ, ὕες αὑτὰ ἐν τῷ οἴχῳ τῷ ἐν ἱερσαλημ εἰς τὸν τοῦσον αὕτων. Τότε Σα- 

δανασὰρ ἐχεῖνος ἦλθε χαὶ ἔδωχε ϑεμελίες τοῦ οἶχα τῇ Θεξ ἐν ἹἹερδσαλὴμ, χαὶ ἀπὸ τότε ἕως τῷ 
φῷ Σ -ςἩ 9 ϑ ΄ 

γῦν ὠχοδομήϑη, χαὶ ὄχ ἐτελέσθη. Καὶ γῦν εἰ ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀγαϑὸν, ἐπισχεπήτω ἐν τῷ οἴκῳ 

τῆς γάζης τῇ βασιλέως Βαξυλῶνος, ὅπως γνῷς ὅτι ἀπὸ βασιλέως Κύρα ἐτέϑη γνώμη οἰκοδομῆσαι 

τὸν οἶκον τῇ Θεξ ἐχεῖνον τὸν ἐν Ἱερεσαλήμ' χαὶ γνᾶς ὁ βασιλεὺς ππερὶ τέτε, πσεμψψάτω «πρὸς 

ἡμᾶς. 

ΤΌΤΕ Δαρεῖος ὃ βασιλεὺς ἔϑηχε γνώμην, χαὶ ἐπεσχέψατο ἐν ταῖς βιξδλιοϑήχαις ὅπου ἡ γάζα 

χεῖται ἐν Βαξυλῶνι. Καὶ εὑρέϑη ἐν πύλει ἐν τῇ βάρει χεφαλὶς μία, χαὶ τοῦτο γεγραμμένον ἐν 

αὐτῇ ὑπόμνημα. Ἔν ἕτει πρώτῳ Κύρε βασιλέως, Κύρος ὁ βασιλεὺς ἔϑηχε γνώμην περὶ οἴχε ἱερξ 

Θεξ τῇ ἐν ἱἱερδσαλήμ' Οἶχος οἰκοδομηθήτω, χαὶ τόπος ὃ ϑυσιάζεσι τὰ ϑυσιάσματα' χαὶ ἔϑηχεν 

ΧΙ]. ᾿Αλλ᾽ ἐν--Κύρος] ὁ δὲ Κυρος γ1. ᾿Αλλ᾽ ἐν ἔτει πρώτῳ] 

ἐν δὲ τω ἔτει τω τρωτω 93, το8. ολλ᾽ ἐν τῷ ἔται τῷ πρώτῳ ΟὐομπηΡΪ. 
Κύρου τον βασιλέως} ἕ Περσων 44. Κυρε τὸ βασιλευσαντος και τῶν 

Βαβυλωνίων 93, τοϑ. - τῶν Βαδυλωνίων Οοτηρί. Κύρος ὁ βασι- 
λεὺς] 44. ἔϑετο γνώμην] εἐϑηκεν γνώμην 11, ς ς. ᾿εἐξεϑετο γνωμὴν 
19, 93. 1908. τοῦτον) τῇ 44. οἰκοδομηϑῆναι} ὠκοδομηϑηναι 19. 

ΧΙΝ. Καὶ τὰ σκεύη] καιγε καὶ τὰ σκευὴ 93; 1ιοΒ. τὰ οἶκε τὰ 
ΘεΣ] α τὰ οἱχα 11,93. α 71. τὰ χρυσὰ] τα ἀργυρὰ 1], ςς. τὰ 

χρυσαα ΧΙ. ατα τοϑ. Οοπιρί. τὰ χρυσεα 443. ΑἸά. Αἰεκ. καὶ 
τὰ ἀργυρὰ] καὶ τα χρυσα 11. καὶ τα ἀργυραια ΧΙ. α τα 44, 74. 
καὶ χρυσαςς. ἃ Ναξ.], ἅ ςς. ἃ Ναῦ. ἐξήνεγκεν] ἐξηνεγκε 
Ναδ. τιοϑβ. Ν,αξ. ἄς. δὰ ἤπ. ςοηη.} ἀπηγαγε Ναῦ. εἰς Βαδυλωνα, 
απορραάφηναι ἐνταυϑα δια χειρος Σαναδασαρ 71. Ναδ. ἐξήνεγκεν) 
τ. 93. ἐξήνεγκεν 15] “Ἔ αὐτὰ εἰς ναον τε Θὲξ αὐταὰ 226.-τ.ᾳΞ ἀπὸ 
τῷ οἴκου) α τα ΧΙ, ςς, 74) τοό, 134. Αἰεχ. απὸ τέ ναβ ιοθ. ἀπή- 

γεγχεν} απηνέγκαν 93. ἐπήνεγκεν ΟΟΙΡΙ. εἰς τὸν ναὸν] α τὸν ΧΙ, 
44, ξξ, 74, τοῦ, 119, 134. ΑΙεχ. εἰς οἶκον 236. τοῦ βασιλέως 1] 
Ἕ τον ἐν Βαξυλωνι 19, 93, 108. ΟΟΠΙΡΙ. λτε 74. τὰ Θὲες αὐτὰ 

τῶᾶϊ, 36.5.5. τὰ βασιλέως 1τ"---τξ βασιλέως 25]. δἸτετυςΓ. οὐτὰ ἰπῖοτ- 
πρεΐ. 11, ςς. ἐξήνεγκεν αὐτὰ} ἐξηνεγκε δὲ αντα 190, το8. ἀπὸ 
τῷ να] α τῷ 74) τού, 110, 134. Αἴεχ. . ἐπὸ τὰ ναξ τὸ βασιλέως} 
ἐχ τὸ ναξ τὸ ἐν Βαδυλων! 19, 1ο8. κα 44. εκ τοῦ ναἱ τὸν ([ς) ἐν Βα- 
ὄνλωνι 923. ἀπὸ ναὶ τὰ ἐν Βαξιλῶνι (Ἰρτὰ εἴδη Βαξδιλῶνι) Οοτηρὶ. 
καὶ ἔδωκε) - αντὰ το, 93». το8. Οοηρί. τῷ Σαβανασὰρ] Σανα- 
θασαρῳ 44. Σαβανασὰρ) Βαγασαρ 1]. (ςς. ἢς ἰη84.) Σαναξασ- 
σαρῳ ΧΙ, 120, 1249 236, 248. Σαδασαρη 19) 108. Σαναδασαρῳ 

όᾳ4, τοό. ΑἸά. Αναδασσαρω γ7γ4. Σασαδαρη 93. Σαννασσαρῳ τι9.. 
Σασαξασάρ (ἔς ροῆει) Οοπιρὶ. Σασαδασσάρῳ Αἰεχ. τῷ ἐπὶ τῷ 
ϑησαυρδ] αὶ 19, 44, 93. (1ο8. υἱ νἸάεῖυγ.) 

ΧΨΝ. Ῥεεῖ τοίυπὶ ςοπι. 71. Πᾶαντα τὰ] ταυταὰ τα 10, ςς, 93», 
1ο8. Οοιορί. τῶ σκεύη] ργαυυῖτῖ. ταυτα ΧΙ]. λάξε καὶ τορεύε] 
λαΐξων ἀπελϑὲ 19, 93. 108: καὶ πορεύου] α καὶ ςς. ϑὲς] καὶ 
ἀποϑὲες 19, 93, 108. ἐν τῷ οἴκῳ] Τῷ, ςς. ἐν τὼ ναὼ 19,93) 108. 

Οοπιρὶ. κα 44: τῷ ἐν Ἱερασαλὴμ) λ44. τὸ ἐν ἱερασαλὴμ 134. 

εἰς τὸν τόπον αὐτῶν] εἰς τον ἑαντων τοπον 11Φ| ςς. καὶ ὃ οἰκὸς τὰ Θὲ 
οἰκοδομησητω εἰς τὸν ἑαυτὰ τοῖον 19, 93, 1ο8. ἔς, πἰῆ τὸν τόπον εαυ- 

του, 121." “Ἐν οἴκῳ τῳ ἐν ἱερασαλημ 44. καὶ ὁ οἶκος τῷ Θεῖ οἰκο- 
δομηϑήτω εἰς τὸν αὐτῇ τόπον Οοτηρὶ. 
ΤΧΥ͂Ὶ. εεῖξ ἐοπη. ἱπῖορτ. 923. Τότε τ -ἴδωχε] ελϑὼν δὲ ἐκεινος 
δωκε 44. καὶ ηλϑδὲ καὶ ἔδωκε 71. Σαδανασὰρ)] Σαρδαγαρ 1]. 
Σαναδασσαρ ΧΙ, τού, 119, (120. ἤς ροῖϊε8) 134, 436. ΑἸ4ά. Σαῦα- 
σαρῆς 19. Σαναξασαρ 64, 74. Σασαξαρης τοϑ. Σαναβασσαρος 

1Δ1,) 248. Σασαξασσὼρ Αἰεκ. ϑιεμελίες τὰ οἶκε] ῥγϑγηῖ. τοὺς 
197) τοϑ. Οοπρί. ἐν Ἱερασαλὴμ] εἰς Ιερεσαλημ 11. ρτγαπηι τοῦ 
ΧΙ, το. 134- (πρὶ. τὰ εἰς Ἱερουσαλὴμ ςς. κ71. Ισραηλ 436. 
ἕως τοῦ νῦν] α τε ΧΙ, ςς, 74, τού, 134. Αἰεχ. ᾧκοδομήϑη] οἴκο- 
δομειτε 19, τιοϑ. οἰκοδομοιται 71, 248. Οοπηρ. καὶ ἐκ ἐτελέσϑη] 
ΔΛ 71. 

ΧΥΙΙ. εεῖ οοπι. ἱπῖορτ. 93. Καὶ νῦν εἰ] α δι ςς») 74. νὺν εἴν 
“ἰ τιοΒ. ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀγαϑὸν] ἀγαϑὸν ἐπι τον βασιλεα το, τοϑ. 
ἐπισκεπήτω] ἐπισκεφϑήτω 10, 108. επισκεπετω 44, τοῦ. ἐπισκοπεί- 
τω Οοπιρὶ. ἐπισκεπείτω ΑΙ4ά. ἐν τῷ οἴκῳ] α τω ςς. ἐν τῷ οἴκῳ 
τῆς γάζης] ἐν τοις γαξοφυλαάκιοις το, ιοΒβ. Βαδυλῶνος] ἐκεῖ ἐν Βα- 
δυλωνι 19, το8. ΟοπηρΙ. ὅτι ἀπὸ βασιλέως Κύρου] εἰ δια Κυρε του 
βασιλεως το, 1ο8. βασιλέως Κύρα) Ρταιηϊ, του ΧΙ,. 44, 64, γ4, 

τού, 119, 134. 448. (πρὶ. Αἰὰ, ΑἸεχ. γνώμη) δογμα το. οἱ- 
κοδομῆσαι} Ῥτγεεπηϊτῖ. του 19, ιο6ό. οἶκον τῇ ΘεΣ] α τε Θεὲ 71ι 
ἐκεῖνον τὸν} α ἐκεινον 71. ταερὶ τῶτῃ} περι τάέτων 44,Ἅ, τεμψαάτω) 
το ϑέλημα αὐΐε ὠπορείλατο (Ώς) 19. γραψατω γι. το ϑελημα αὐῇς 
αποςηλατω τιο8. 

Ι. ἔϑηκε γνώμην] εϑετο γνωμὴν 19, 93, το8. ἐν ταῖς βιθλιο- 
ϑήκαις}) α ταις Π, το, 93» ἐν βιδλιοϑηκὴ ςς. ὅπου ἡ γάζα κεῖται] 
ἕ αἱ γαζαι εκχειντο ἔχει 19, 1οβ, Οοπιρὶ. ῥγαθ πη. ὡς ςς. ὁ αἱ ἡγόιν- 
ζαι εἐκειντοὸ ἔχει 93. λα ἢ 248. ΑἹά. 

11. Καὶ εὐρέϑη] καὶ εὑρεϑει 134. καὶ εὑρεϑὲν Οὐάδχ ὕηι5 ϑεγρίϊ. 
ἐν πόλει] ἐν Ἐκδατανοις τὴ ὥολει 109, 121. καὶὄ 449) 71, 74) τοό, 180, 
134) 36. ἐν Αμαϑα σολει ς2, 64, 243, 248. Οοπρὶ. ΑἸά. εν Ἐκ- 

δετάνοις τὴ σολειῖ 93. ἐν Εκδατανοις ἐν τῇ τῦολόε τοϑ. ργατηϊ. ἐν 

Αμαϑα τι. ΑΙεχ. ἐν ᾿άμαϑὰ ἐν πόλει ᾿Εκδαταναίων Οὐοάεχ υὑπυ5 
δεγρὶ. ἐν πόλει ἐν τῇ βαρει] ἐν τὴ τολει τὴ βαρείια Χ]. ἐν τῇ 
βαρει] -Ὁ της Μηϑὼν χωρας 19, 93» 108. “Ἐ τῆς Μηϑὼν πόλεως 44, 
ξἃ, 64, γ1, 74, τού, 119») 120, 121) 134) 216, 241. Οοτορ]. Αἰά, 

Ἔ τῶν Μηδὼν πολεως 248. κιφαλὶς μία] κεφαλη μια 44. κεφαλη 

σωα τιθ. καὶ τῦτο])] α τῆτὸ 71. γεγραμμένον] ργατηϊί. ἦν ΧΙ, 
19, 4459 64) 745) 93, τού, τοϑ, 110, 120, 134, 236, 243, 248. (οπιρὶ. 

ΑΙά. ΑΙεχ. ἐν αὐτῇ] α 7γ1. ὑπόμνημα] ρερηγίῖ. τὸ 19, 93, τοϑ. 
Οοπιρί. υποδειγμα 71. 

ΠΙ. Ἐν ἔτει τορώτῳ] τοὺς σρωτε 19, 93, 108. Κύρου βασι- 

λέως] Κυρου τον βασιλέως Περσὼν 19, τοβϑ. α γ1. Κύυρου βασιλέως 
Πέερσων 93, 121. Κυρον του βασιλεως ᾿τοό. Κύρος ὁ βασιλεὺς] κα ὁ 
19. 44. ἔϑνκε γνώμην] ἐδωκε γνωμὴν ΧΙ. εξεϑετο γνωμὴν 10, 
93. 198. οἶκε] τοῦ οἰκου 19, 445 93. 1998. ἱερξ ΘΕΞ] τε Θες 

ΧΙ, το, 44) 64, γ4, 93, τού, 1τοϑ, 119, 120, 1345) 2306, 243, 248. 
Οὐομαρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. α Θὲ ξξ. λίερβ 71) 1281. τὸῷκ ἐν Ἴερεσ. 
-Ἔ τοῦ οἰκοδομηϑηναι εἰς τον τόπον αὐἷπ τ9, 93, 108. -Ἐ οικοδομηϑη- 
γαι 71. -Ἐ τοὺ οικοδομηϑηναι αὖον εἐς τὸν τοπὸν αὐτὰ 1τϑ1. Οἶκος 
οἰκοδομηϑήτω) κα 11, 19, ςξ,) 93) 1οϑ, 141. ργβιηδ, ὁ Οὐρὶ. ΟἿἷ- 
κος οἰκοδ.--ἴκαρμα] αὶ οὐπὶ ἰηϊεττηεά. γ1. καὶ τόπος] καὶ τοπα 1], 
ξς. και τὸν τόπον 19, 93,9 108, 121. τὰ ϑυσιάσμαἶα) τα ϑυμι- 
ἀσμαῖα 44. τα ϑυμιαμαῖα γ4. καὶ ἔϑηκεν ἔπαρμα] και τα ϑὲ- 
μέλια τεϑητὼ ϑιεμελια παχέα 19, 1τοϑ. Οὐρὶ]. καὶ τα ϑεμελια τε- 
ϑατω ϑεμέλια παχιὰ 93- καὶ τὰ ϑεμελια τεϑητω, ϑεμελια παχεᾶ, ᾿ 
“παρμα τλι. ὕψος πήχεις) νψες τηχεων το. ῥγρουηῖζ. εἰς 44,71) 
74, τού, 120, 134,36. υψος πηχων 93, το8. οἷς ὑψος σηχων 121. 
ξήκοντα 15} εξ γ4. πλάτος ὅς. κὰ πη. ςοπ..}] 1}. στλάτος 

-»»-- 



᾿ ΕΣΔΡΑΣ 
ΚΕΦ. ὟἹ. 

ἔπαρμα ὕψος πήχεις ἑξήκοντα, πλάτος αὖτ πήχεων δε νας Καὶ δόμοι λίθινοι χρκταιοι τρεῖς, 4. 
χαὶ ϑόμορ: ξύλινος εἷς, χαὶ ἡ δαπάνη ἐξ οἴχα τῇ βασιλέως δοϑήσεται. Καὶ τὰ σκεύη οἶχε τ Θεδ ς. 

τὰ ἀργυρᾶ χαὶ τὰ χρυσᾶ, ἃ Ναδεχοδονύσορ ἐξήνεγκεν ἀπὸ τῷ οἶκε τᾶ ἐν Ἱερεσαλὴμ, χαὶ ἐχό- 
μ εἰς Βαξυλῶνα, χαὶ δοϑήτω καὶ ἀπελϑέτω εἰς τὸν ναὸν τὸν ἐν Ἱερουσαληρ, ἐπὶ τόπε ἃ ἐτέϑη 

ἐν οἴκῳ τ Θεᾶ. Ν᾿ δώσετε ἕ ἐπαρχοι πέραν τϑ ποταμᾶ Σαϑαρθεζαναὶ, καὶ οἱ σύγδαλοι αὐτῶγ 6. 
᾿Αφαρσαχαῖοι οἱ ἐν τῷ πέραν τ ποταμϑ μαχρᾶν ὄντες ἐκεῖϑεν, Νῦν ἄφετε τὸ ἔργον ϑέχου τοῦ 5. 
Θεϑδ᾽ οἱ ἀφηγόμενοι τῶν ᾿Ισδαίων καὶ οἱ τρεσούτεβοι τῶν Ἰεδαίων οἶχον τ Θεᾶ ἐχεῖνον οἰκοϑὸ- 
μείτωσαν ἐπὶ τ τόπε αὐτᾶ, Καὶ ἀπ᾿ ἐμὴ γνώμη ἐτέϑη, μή ποτε τί ποιήσητε μετὰ τῶν πρεσ- 8. 
δυτέρων τῶν Ἰεδαίων τῷ οἰκοδομηϑῆναι οἶχον τῇ Θεδ ἐχεῖνον" καὶ ἀπὸ ὑπαρχόντων βασιλέως τῶν 

φόρων ππέραν τῇ πποταμδ ἐπιμελῶς δαπάνη ἔξω διδομένη τοῖς ἀνδράσιν ἐχείνοις τὸ μὴ καταργηδη- 
γαι. Καὶ δ ἂν ὑςέρημα, χαὶ υἱὲς βοῶν χαὶ χριῶν, χαὶ ἄἀμνᾶς εἰς ὁλοχαυτώσεις τῷ Θεῷ τᾶ ὅρανβ, 9. 

πυρᾶς, ἅλας, Ἴ"Ὁ) ἔλαιον, χατὰᾶ τὸ τημᾷ ἱερέων τῶν ἐν Ἱερεσαλὴμ ἔςω διδόμενον αὐτοῖς, ἡμέ- 

ραν ἐν ἡμέρᾳ, ὃ ἐὰν αἰτήσωσιν, Ἵνα ὦσιν εὐωδίας προσφέροντες τῷ Θεῷ τᾷ ὅρανβ, χαὶ πεέσεῦ: 10. 
χωνται εἰς ζωὴν τᾶ βασιλέως χαὶ υἱὼν αὐτῇ, Καὶ ἀπ᾿ ἐμξ ἐτέϑη γνώμη, ὅτι πτᾶς ἄνθρωπος ὃς τι. 

ἀλλάξει τὸ ῥημα τῶτο, χαϑαιρεϑήσεται ξύλον ἐχ τῆς οἰχίας αὐτῇ, χαὶ ὠρϑωμένος ποληγήσεται 

ἐπ᾿ αὐτϑ, χαὶ ὁ οἶκος αὐτᾶ τὸ χατ᾿ ἐμὲ ποιηθήσεται. Καὶ ὁ Θεὸς, ὃ χατασχηνοῖ τὸ ὄνομα ἐχεῖ, 12. 

αὐτῷ] α αὐτε γ1, πήχεων] σήχων ΧΙ, το, 44) τού, 1τοϑ, 134,0 ἐτέϑη] ττ. ΤΠ. ἐτεϑὴ δογμα το, 93» 198. Οοτρὶ. μή ποτε τί ποι- 
4“16.-ὁὀὃὄ᾿ ῳ ἑξήκοντα α9] ἐξ το, 93. ἡσητεῖ τε πσονησαι 10, 93, 1τοΒ. Οοπρ. τί τοοιήσητε] τι τσοιησετε 

ΙΝ. Καὶ δόμοι λίϑινοι] καὶ δομος λιϑινες 10, 93,9 108. καὶ 44. 44, τοῦ, 134. τὶ ποιήσητε τῖο. μετὰ τῶν πρεσξυτέρων) δια των 
χραταιο}} αὶ 11, ΧΙ. κραταιους 19, 93, 106. δόμος ξύλινος εἷ.) πρεσβυτέρων 19, 93. τοϑ. Οσπιρὶ. τῶν ᾿Ιυδαίων] -ἰ- ἐκεινῶν 10, 93. 
ὅομον ξυλων καινων ἕνα το. ΟΟΠρΡΙ. κα δομος 44. δομοὺς λιϑινοὺς (πρὶ. εχεινὼν τοῦ. τοῦ οἰκοϑομηϑῆνα!] του οἰκοδομῆσαι 11, ΧΙ, 
κραταιους ἐξ. καὶ δομαν ξυλων καινὸν ἕνα 93. καὶ δομοὸν ζυλινον κα- 10» 44, ςζ» 74) 93: τού, 1οϑ8, 120, 134, 236. Αἰεχ. του μη ονκοϑο- 
γον ἕνω τιοϑ.0. ἐξ οἴκου] εκ τοὺ οἰκου 93, 108. δοϑήσεται!) γεν- μησᾶι 11. οἶκον τῷ ΘΕΣ] ρτγαυηῖς. τον το, 44) 93, τού, το8, 120, 
σεται ς2. 121, 114) 26. τον οἶχὸν Κυριου τὰ Θὲξ 74. ἐκεῖνον) α 71. απὸ 

Ψ. εεῖ τοΐυπι Το. γ1- οἴκου τῷ ΘΕ] α τὰὸ. Π, 24) ςς. ὑπαρχόντων] ἐκ τῶν ὑπαρχούζων 10, 93» 198. ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων 
ὨΣδΟΤΩΝ τ. τα 19,93ν 108. τὰ Σ ὠργυρᾷ] τὰ ἀργυραια ΧΙ. τὰ χρυσα Οομρὶ. βασιλέως} ΡΓαοπΥτε, τα 10,93, 108. Οὐτηρὶ. τῶν φόρων] 
19, 93. 1ο8, Οοπιρί. καὶ τρὶ χρυσὰ] καὶ τα χρυσαια ΧΙ]. καὶ τὰ εκτε Φορε 109,93, το. πέρανιτὰ ποταμᾺ] τὰ περαν τὰ Ἰορδανε 10. 
ἀργυρᾶ το, 93.» 108. Οὐοπιρί. α τα γ4. καὶ τὰ χρυσεα 134. ΑΙεχ. βγβεγηϊτ. τοῦ 93, 1093. δαπάνη ἔγω διδομένη] ἐγαι δεδομένη δαπάνη 
Ναξεχοδονόσορ] ροηΐτ ροΙξ ἐξηνεγκεν 19, 93» 198. ἀπὸ τοῦ οἴκου) το. ερῶ διδομένω (Π.) δαπανη 93. διδομένη τοῖς] διδομένη δαπανὴ 
«τοῦ Π| 44 ς 4, 74» τού, 124) 236. ΑΙεχ. εκ τοὺ φικου 93, 108.ἁἩ. τοῖς τοβ. τὸ μὴ--ϑιδόμενον αὐτοῖς ἴΆ σοπι. 164.] α οὔπὶ ἰηϊετπιοά, 
'μρεσαλὴμ 1 “-Ἰφᾳσαλὴμ 29) λα ϑἰζασυῖσ. οὐτ ἰηϊετεηεά. 11, καὶ γι. τὸ μὴ καταργηϑῆναι] τσρος τὸ μὴ χαταργηϑηνᾶιϊ τὸ ἔργον 10, 

δοϑήτω] λα καὶ το, 93» 'οθβ. καὶ ἀπελϑέτω] καὶ ἀαπελϑατω ΧΙ, 93, 1οϑ. εἰς τὸ μὴ καταργηϑηναι Τὸ ἔργον 121. τὸ μὴ χαταργηϑῆ- 

443: ΑἸεχ. καὶ απενεχϑήτω 19,93, 108. “ἐν ρρεσαλημ 7γ4. εἰς ναὶ Οοπρὶϊ. 
τὸν ναὸν} ΕΑ τὰ Θὲδ το, 1οϑ. κα τὸν 44. “Ἔ Κυρίου γ4. -Ἐ τὸν Θεὰ ΙΧ, ὃ ἂν ὑςίρημα) εἰ τι δὲον 19, τοϑ. -Ἐ αντοις 44. ετι δέον 
93. τὸν, ἐν Ἱερεσαλὴμ) α 7γ4. ἐπὶ τόπου] ἐπι τοῦ τοπου ΧΙ. εἰς 093. Ἔρηϑὴ τ21. καὶ υἱὲς βοῶν] καὶ μοσχες 19, 1ο8. χᾶι αἀμνες 
τὸν τοπὸν ἀντῶν 109» 93; 108. ἐπ᾿ τοῦ τοίου ἀντῶν 44) τού, 120, 03. καὶ υἱὸς (Η0) βοων τοῦ. Ῥγρπι.. δωσω 161. καὶ κριῶν] καὶ 
134. 236. ἔπι τῇ τοῦὲ αὐΐα γ4. πὶ τοπῳ 119. - αὐτῶν 151. αμνες 19, 1τοΒ. και κριοὺς 44. τού, 121,236., καὶ μοσχξς 93. ἄμ- 
σοὶ. ὃ ἐτέθη) "δ- ||, ΧΙ. τέϑὴ ΠΠ. καὶ τεϑητω το, 93. 1ο8. γὲς] κριοὺς 19, 93, 108. τῷ Θεῷ] τὰ Θεὰ 93,. τουρὲς] ργατηϊξ, 

Οοτορὶ. κα 44, 1ού, 120, τῶι, 34) 236. ὦ ετεϑη τι0. ὃ ἐτέθη χαρ 1ρ, 93ν 1το8. ἔλαιον] ργοεπηῖττ. καὶ το. Βαδεῖ ἱπ ομβγαές. τηῖ- 
ἄς. δα ἔπ. οογα.} α 74. ἐν οἴκῳ] εἰς τὸν οἰκὸν 10, 93») 108. ποῖε Αἰεχ. κατὰ τὸ ῥῆμα] κατὰ τὰ ρημαῖα ΧΙ]. καὶ τα ρηματα 
ΨΙ. Νῦν] νυν ἂν 19, 93. 1τα8, τ21. Οοπιρὶ. δώσετε ἔπαρχοι) ςς. ἱερέων] ῥτρεταΐτι. τῶν ΧΙ, 19, 44» 74» 93, 1οό, τοβ, 119, 121, 

Τανϑαναιε ςρατῆγε 19) το. Τανϑαναια ςρατηγε 93. Θαϑαναξ 134,5343,248. Οοπιρὶ, Α]ά. Αἰεχ. διδόμενον] διδομενα 10, 93, τοϑ. 
ςρατηγὲ Οὐπρ. πτίέραν τὰ ποταμδ)] φγαηιε. τὸν 19, 93, 1οΒ. ἡμέραν ὅς. 24 ἤη. “0π,.} 44. ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ] ἡμέραν καϑ᾽᾿ 
Οοπιρί. -Ἐ μακρὰν οντες ς, 64. ΑἸά. - Θαϑαναῖ τ. Σαϑαρ- ἡμέραν ἀπαραλλάκτως το, το8. ἔς, πἰῆ απαρραλλακτως, 93. ἢμε- 
ξμζανα!] Σαϑαρβεσαε ΠῚ. Σαϑαρδεζανα (ἄς ἰπα) ΧΙ. και ραν εἶ ἡμέρας 64. ΑΙ. ἡμέρων εἶ ἡμέρας τιοΗ. - ἀπαραλλάχτως 
Θαρδεζαναιε 19) 1οϑ8. Ζαρϑαρδεζαναῖ 64. και Θαρξεξανααι 93: ὔὗὐουνι. δ ἐὼν] ὃ ὧν ΧῚ, το, 93, το8. Οοπρρὶ. 

Ῥγφιηΐ. καὶ 121. Ζαϑαρθεζαναὶ 443. Αἰή. Σαϑραθουξανης 448. Χ, “Ἶνα ὦσιν] σπὼως ὡσι το, 1το8. κα ὡσιν 44. κα 74. ὅπως σῶσιν 
Οὐρὶ, οἱ σύνδαλοι] οἱ λνεκω φυνδουλοι 19. οἱ λριποι συνδαλοε 93, (80) 9. εὐωδίας ποροσφέροντεςἿ ττ. 11, ΧΙ, 19, τς) 719 745) τοῦ, 
τοϑ. αὐτῶν) αὐτῇ Οοπιρί. ᾿Αφαρσαχαῖοι) Αφαρασϑαχαιοι τι90, 108» τι9, 134) 236. Αἰεχ. τοροσφερωσιν ΒΕ Μ 44- προφέροντες 
93» 108. Αφαδᾳχαιοι 44. Αφασωχαιοι γι. ᾿Αφαραχαιοι ιοό. οἱ ευωδιας 934. οροσφέρονες] τοροφέρονϊες (οπιρ!. καὶ τροσεύχων- 
ἐν τῷ] αὶ οἱ 44. 1οόΦ. τέραν τὰ τοταμᾷ] τε 1, ὄντες ἐκεῖϑεν}] ται] καὶ πτροσεύχονται το, τοῦ, 124... Ξ εἰς ζωὴν] τεερι τῆς σωτηριας 
φαεχετε ἐχεῖϑὲν 19, 93, 108, 121... 19.993 198. καὶ υἱῶν] καὶ τῶν νιων ΧΙ, 10, 44) 64, 745 935 τού, τοϑ, 

ΝΙ1. Νῦν ἄφετε] α νυν 11, ςς. αφετε δή έδιι 19) 93, 1908. σῖρ, 120, 134) 236. ΟΟπ)ρ]. ΑἸά.ΑΙεχ. 
ΡΓΘΕΙηΪ τ. καὶ 44, 64) 74, τού, 119, 134. Οοιηρί. ΑΙά, ΑΙεχ. καὶ ΧΙ. απ᾽ ἐμδ] δι᾿ ἐμε το, 93, το8. ἐτέθη γνώμη] ἐτεϑὴ δογμα 
ἀφεξεγι. τὸ δ Τγ0] Ἔ γινεσϑαι 21. οἴκου τῷ Θε8] ῥγαεπικί. 19,93. τ983.:. ὃς ἀλλάξει] ος εαν αλλαξὴ 19, 93, τοϑ. ὃς ὧν ἀλ- 
τοῦ 19, 44, 93, 108, 191. λόῦωι 44. ρθεὶ οἰκου ἴῃ εἰιαγδός. τηΐθοε λαΐξει Οοηρῖ. ἐκ τῆς οἰκίας αὐτῷ] εκ τὰ οἶκε αὐτὰ 10, 93) 108. 
Αἰεχ. οἱ ἀφηγήμενοι] οἱ δὲ ἡγεμένοι το, 93. οἱ ἡγαμένοι τοδ. οἱ καὶ ὠρϑωμένος] καὶ ορϑωθησεται 1τοβ. καὶ ὠρϑομένος ΑΙΪά. καὶ 
δὲ αφηγονμένοι 141. οἱ ἀφηγώμενοι τῶν ᾿Ιχϑαίων] α 1, ςς- τῶν ὠρϑωμένος πληγήσεται!] καὶ ορϑωθησεται καὶ παγήσεται 10. 93. 
Ι5ᾳδαιων ΧΙ. κχαὶ ρἱ πρεσθύτεροι] α οἱ 1. τῶν ̓ Ιαϑαίων 25] αὐῶν καὶ ορϑωμενος τταγησεται τοό. ποληγήσεται] παγήσεται ΧΙ, 44. 

19,93, 198. 71. οἶκον τὰ Θε5)} ργβεπιϊιῖ, του 19, 93, 108. οἷ. ὅ4,71, 74) 119, 120, 121, 236, 343» 248. (πρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. πλη- 

χον τῷ ΘῈΣ ἐκώνον οἰκοδ.] οἰκοδομειτωσαν τὸν φικον Θεξ 71. ἐκεῖνον} γῆ ἐξαι ςς. ταγήσετε 124. τὸ κατ᾽ ἐμὲ ποιηϑήσεται] εἐξαι εἰς 
ἔχεν 93. φιμρθομείτωσαν) οἰκρδομησατωσαν 10. Οοπιρι. οικοδὸ- διαρπαγην 19, 93, 108. Οοπθθὶ. Ρτβδευηϊῖ, εἰς διαρπαγὴν τ2:1. 
μητῳσᾷν 74. 196. εἰκοδομήϑησαν ΑΙ4. ἐπὶ τῷ τόπῳ αὐτῷ] α 71. ΧΙ. ὃ κατασκηνο!] ὃ κα]ασκηνωσας 19, 93; τοϑ. οὐ καϊασκηνοι 

Υ1Π. Καὶ φπ᾿ ἐμ} καὶ δι ἐμὰ το.) 93, 108. Ορμρρὶ. γνώμη. ιτιοό. τὸ ὄνομα] - αὐΐε το,923. τὸ ὄνομα ---λαὸν] αὶ οὐπὶ ἰηετ- 



ΚΕΦ. ΥνἹ]. 
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“λεὺς, οὕτως ἐποίησαν ἐπιμελῶς. 

ἘΣΔΡΑΣ. 

χαταςρέψαι πτάγτα βασιλέα χαὶ λαὸν ὃς ἐχτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτῷ ἀλλάξαι ἢ ἀφανίσαι τὸν οἶχον 
τῷ Θεδ τὸν ἐν Ἱερεσαλήμ' ἐγὼ Δαρεῖος ἔϑηχα γνώμην, ἐπιμελῶς ἔςαι. Τότε Θανϑαναὶ ὁ ἔπαρ- 

7 ων » δ. Ν ε , ὃ “μ᾿ ἃ » 7 ρ“ 

χοὸς περᾶν τ “σοτᾶμδ, Σαϑαρξεζαναὶ, χαὶ οἱ σύγδελοι αυτΒ, ρος ὁ ἄπεςειῖλε πῇ μον βασι- 

Καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν ᾿Ἰεδαίων ὠχοδομᾶσαν χαὶ οἱ Λευῖται 
ἐν «ροφητείᾳ ᾿Αγγαίου τοῦ προφῆτε, χαὶ Ζαχαρίε υἱᾷ ᾿Αδδώ". χαὶ ἀνῳκοδόμησαν καὶ χατηρτί- 
σαντο ἀπὸ γνώμης Θεᾶ Ἰσραὴλ, χαὶ ἀπὸ γνώμης Κύρε, χαὶ Δαρείε, καὶ ᾿Αρϑασασϑὰ βασιλέων 
Περσῶν. 
βασιλείας Δαρείου τοῦ βασιλέως. 

»»Ν 2 "2 Ἃ ᾿ς ΝΣ », Ψ ε “4 ΄ ν. 2) Ν ω“ 59 » Ψ φὰ 
Καὶ ἐτέλεσαν τὸν οἰχὸν τοῦτον εὡς ἡμερᾶς τρίτης μῆνος ᾿Αδᾶρ, ὁ ἐς} ετὸος εχτον τῆς 

Ν 9 ,΄ . εἣΝο 9 Ν ε- ε ρὸ Ν, ε "" .» 

Και ἐποίησαν οἱ υἱοί Ἰσραήλ, οἱ ἱερεῖς χαὶ οἱ Λευιται, χαι 

οἱ χατάλοιποι υἱὼν ἀποιχεσίας ἐγχαΐνια τοῦ οἴχε τοῦ Θεᾶ ἐν εὐφροσύνη. 
ἿΝὮ ΄ 3 

Καὶ πηροσηγεγχαν εἰς 
“2 ’΄ ως »Ἅ ἰδὲ ἰδὲ ΄ ε ἃ, ἈΝ ΄ 3 " Ί; ᾿ ,.49 46 9 

τὰ ἐγχαίνια τὰ οἰχ τ Θεᾶ μοσχᾶς ἔχάτον, χριοὺς διαχοσίες, ἀμνᾶς τετραχοσίδς, χιμάῤῥδς αἱ-- 

γῶν ὑπὲρ ἁμαρτίας ὑπὲρ παντὸς ᾿Ισραὴλ δώδεχα εἰς ἀριϑ μὸν φυλῶν ᾿Ισραήλ. Καὶ ἔςησαν τοὺς 
ε |Ὄ,Ἴἰ͵ 9 Ζ7 29 “Ὁ ΄᾿ Ν 7 2 »“, 2Ξ.ι “ωη͵ο͵ Σ δα ᾽ »“.,.) ες - " 

ἱερεῖς ἐν διαιρέσεσιν αὐτῶν, χαὶ τοὺς Λευΐτας ἐν μερισμοῖς αὐτῶν, ἐπὶ δελείας Θεϑ ἐν Ιερουσα- 
Ν᾿, Ν Ν᾿ Ν 4 ρὸ ΟΝ 39 » ς ενςὀς ρ᾿ 3 ἶ ", Ζ’ Φὼ 

λὴμ, χατὰ τὴν γραφὴν βίδλε Μωυσῆ. Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ τῆς ἀποιχεσίας τὸ πάσχα τῇ τεσ- 
’ ἰϑν Ἁ ρο 

σαρεσχαιδεχάτῃ τὰ μηνὸς τοὺ τρῶτε. Ὅτι ἐχαϑαρίσϑησαν οἱ ἱερεῖς χαὶ Λευῖται, ἕως εἷς πάν-- 
ἊΨ» Ν »’ ἴω ρο ρῷ ων 3 ᾿Ν ρο ϑὸ 6 

τες χαϑαροί" χαὶ ἐσφαξαν τὸ πάσχα τοῖς πᾶσιν υἱοῖς τῆς ἀποικεσίας καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν 

τοῖς ἱερεῦσι χαὶ ἑαυτοῖς. 
Μ᾽ εν » ἐν Ν ΄ ΝΕ ΣΝ ὦ 2) Ζ Ν “. 

Και εἐφαγον υἱοί Ἰσραῆλι τὸ σάσχα,) οἱ ἀπὸ τῆς ἀποιχεσίας, χα! σας 

ὁ χωριζόμενος τῆς ἀχαϑαρσίας ἐϑνὼν τῆς γῆς πρὸς αὐτὰς, τοῦ ἐχζητῆσαι Κύριον Θεὸν ᾿Ισραῆλ. 

Καὶ ἐποίησαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπ]ὰ ἡμέρας ἐν εὐφροσύνη, ὅτι εὔφρανεν αὐτὰς Κύριος, χαὶ 

πο. 2. καϊαςρέψαι) καΐαςρεψει ΧΙ, ςς. ρηξαι το, τοβ. ραξαι 
93. ᾿ καὶ λαὸν] ἐπὶ λαὸν 236. πιο ος ἐχτεινει ΧΙ δή, 
448. ος ἂν ἐχτεινὴ τῷ, 108. ος ἐᾶν ἐκτένει 53. ὃς ἐκτείνη (ΟΠΙΡΙ. 
τὴν χεῖρα αὐτῷ} τὴν χειρα εαυτε ΧΙ, 44, τοό. Αἴεκ. λλαξαι ἢ 
ἀφανίσαι) αλλοιωσαι ὡςε διαφϑειραι 19, 93»} ιοβ. ἢ ἢ ἀφανίσαι] καὶ 
αφανισαι 243. Οομρί. ΑἸά. τὸν οἶκον τῇ ΘεΣ] - ἐκεῖνον 19) 44) 
ςἃ, 64, 74.593. τού, τοϑ, 119, 120, 134, 236, 248. (οηγρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 
α Τὸν ςξς. τὸν ἐν Ἵερεσ.} κα 71. ἔϑηκα γνώμην] ἐταξα τὴν γνω- 
μῆν 19, 93. εἐταξα γνωμην το. ἔγαι} γινεσϑὼ τῳ, 93, τοϑ. 
(οὶ. 

Θανϑαναὶ] Θαϑαναὶ 

Θαϑανε γι. Τανϑα- 
ΧΙ]. Τότε Θανϑαναὶ] ὁ ξρατηγος το. 

44. ΑΙά. Θαϑϑαναὶ 64, 119, 243. ΑἸεχ, 
ναῖος 93, 1ο8. Θαϑανναὶ ΟοηρΙ. ὁ ἔπαρχος] κα ὁ 11, ΧΙ, 44) ς 5» 
71, 74» τού, 119, 134- ΑἸεχ. λεπαρχος 19. ὁ φσρατηγος 93, το. 
τΐραν τῷ τοταμδ] ῥργαβιηῖ. τοῦ 93) το83. Σαϑαρξουζαναῖ] Σα- 

ϑαρδουζαν 11. καὶ Θαρμεζαναιος 1τ9.. Σαρϑαρβουζαναῖ 64. Σα- 
ϑαρφουζαναΐ γι. και Θαρδεξαναιος 93. τοϑ8. καὶ Σαϑραδουζάνης 
Οοτρί. σύνδαλοι] ῥγαβπηϊτῖ, λοιποὶ 19, 93» 1ιο8. αὐτ] αὐΐων 
93,3. Ὡρὸς ὃ] καϑοτι 19, 93, 108. Οὐομηρὶ. ὥρος ες ς2. ὥρος ἃ 
(64. πᾶσ. τῦρος οὗς) 243, 248. ΑΙά. ὃς ττο. Δαρεῖος δίς. δά ἤη. 

ςοπ|.] " 44. ββασιλεὺς} ργαηντι. ὁ Π, ΧΙ, το, ςς, γ4, 93, τού, 
108, 110, 134, 148. Θοπιρὶ. ΑΙεχ. α 71. ἐποίησαν] ἐποιησεν τοῦ. 
(134. οοστ) ἐποίησαν ἐπιμελῶς] τ΄. 11, 19, 93») 108. ΟΟμηρΙ. επι» 
μέλως ἐποιησᾶτε ζς. κα ἐπιμέλως 71. 

ΧΙΝ. ῳκοδίμξσαν] οἰκοδομασι 11, ςς. ὠὡκοδομεν καὶ καευϑυκον 
19. Οὐρὶ. ὠχοδομεν και καευϑυναν 93. ῳκοδομεν. καὶ καϑευϑῆνον 
τοβ. οἰκοδομέσαν ΑΙά. ὠκχοδόμησαν ΑΙεχ. καὶ οἱ Λευῖται] κα 10, 
93) 1το8. (οιηρ. ἐν τποροφητείᾳ] καΐα την προφητείαν 19) 93, 108. 

τροεέφητενον 71. Αδϑώ) Εὔδω το, 93» 1ο8. καὶ ἀνῳκοδόμησαν] 
καὶ ῳκοδομησαν 11, 19) ςς,93..: καὶ κατηρτίσανο} καὶ ἡτοιμᾶσαν 
19,93. α 71- καὶ ἐτοιμασαν ιοϑβ.ι ἀπὸ γνώμης 12] δια γνωμης 
το, 93, 198. κατ᾽ ἐντολὴν ) Οοάϊςεβ δργρὶϊ. Θεξ Ἰσραὴλ] του 

Θεξ τῷἍ δρᾶνξ 10») 93. Θε: του τρᾶνξ 1το8. Κυρίου τῇ Θεξ Ἰσραὴλ 
) Οοάϊςε5 δεῖ. καὶ ἐπὸ γνώμης] καὶ δια γνωμὴς 10, 93, 108. 
λᾶπο 44. καπὸ γνωμῆς 71. Κύρα)] - τε βασιλέως το. Κύ- 
ρου καὶ Δαρείου] Δαρειου καὶ Κυρου 44. ᾿Αϑαρσασϑὰ] Αρτασϑα 
11. Ασαρσαϑα (ς ροῖῆελ) ΧΙ. Αρταξερξους 19. Αρϑασϑα γι, 
ιοό. Αρταξερζου 93, το8. βασιλέων Περσῶν} ρῥγαττηϊιῖ. τῶν το, 
τοϑ. βασιλεως Περσων 445 64, 74. Α]ά. ΑἸεχ. 

ΧΥ͂. τὸν οἶκον τξτον] τον οἶκον τοῦ Θεξ 19, 93, 108. ἕως ἡμέ- 

ρας ἄς. εὰ δη. ΟοπΊ. 7. 71. μηνὸς ̓Αδαρ] Ργαεαετ. τοὺ 19, 93. 
μηνος Αδὲρ 44. μηνὸς ἸΑδωρ ΑΙ, δ ἐριν] ὅς ἐξὶν το, τοϑβ. ἔτος 
ἕκτον} εως ἔτους ἔχτου 19, 93) 108. α τος ςςξ. Δαρείου τῷ βασι- 
λέως] α του βασιλεὼως 44. 

ΧΥ͂Ὶ. οὐ ἑερεῖς} Ρταπιτῖ. χαὶ 91, 108. 
γο:. Π. 

Α : [ω 

καὶ οἱ Λευῖται] α οἱ 44. 

υἱῶν ποικεσίας] νιοι τῆς ἀποικίας 19, 1ο8. υἱῶν ἀποιχιας ς 5) 248. 
Οοπιρὶ. υιοι τῆς ἀποικεσίας 93. τὰ οἴκου} κα 44) 71» 745 τού, 134. 
ἐν εὐφροσύνῃ] μετ' εὐφροσυνῆς 64, 343. 248. Οοτηρὶ. ΑΙά. 

ΧΥΙΙ. εἰς τὰ- Θεὲ} α ουὐπὶ ἱπιεγπιεά. 44. τὰ οἴκου τῷ ΘεΣ] 
Ἢ τατὰ το, 93» 108. Οοπιρὶ. κα 71. διδεῖ τῷ οἴκου πῃ οἰργδθὶ, τηΐ- 
ποῖο Αἰεχ. κχριὲς διακοσίους} ργαεπηῖτς. καὶ ᾿ς. χιμαῤῥους] χει- 
μάρους 11. χιμάρους 44. τού, 134. Οοπιρί. ὑπὲρ ἑμαρτίας] περι 
αμαρτιας 11, ΧΙ, 19, 44» ςς»ν 745) 93ν τού. 1οϑ8, 120, 121, 134».243} 

2448. Οουιρί. Αἰεχ.. ὑπὲρ τυαντὸς] απὸ τρανΐος γ4. κα ὑπὲρ τοβ. 
εἰς ἀριϑμὸν φυλῶν Ἰσραήλ] α γ1ι. αριϑμὸν] ἀριϑμὼν (6) 93. 
φυλῶν Ἰσραήλ]: υιων Ισραηλ 44. 

ΧΥἹΙ1. τὰς ἱερεῖς] αὐΐους ἱερεῖς 93. 
ΧΙ, ςς. ἐν ταῖς διαιρέσεσιν 19, 93. 
καὶ τὰς Λευίτας] και τοις Λευιταῖς τς. ἐν μερισμοῖς] εν μερισμῶθ 
)1τ. ἔν τοῖς μερισμοῖς 93, το. ἐπὶ ϑουλείας] ἐπι δουλείᾳ 11. ςς. 
ΑἸεχ. ἐπι δουλεα αγιων 19. ἔπι δουλιαν αγιαν 93. καὶ δουλειᾳ 
αγιὼν τοῦ. ΘΘΕεΞ] οἰκου τοῦ Θὲξ 19, ς2) 64, 93, 108, 243, 248. 
Οουιρί. Αἰά. ἐν Ἱερουσαλὴμ] ργατιία. τοῦ 11, 10, 52, 64, 74) 93» 
τού, τ19,) 134) 243») 248. (οπιρί. ΑΙά. Αἴεχ. χαϊὰ τὴν γραφὴν} 
καϑὼως γιγραπῖαι 19, 93. 108. κατὰ τὴν γραφὴν βίξλου Μωνυσἢ] 

α 71. βίδλου] βιδλιου ἩΊ, 44, ςς» 74. τοό,. 119, 120, 134) 436. 
βιδλιω νομων 19. ἐν βιδλιω νόομω 93. εν βιδλιῳ νομοῦ τοϑ. 

Μωυσῇ] Μωσεὶ 19. γα πιϊτῖ, του 7Ώ4. Μωση 93, τοϑ. ΑἸ]οχ. 
ΧΙΧ. οἱ ὑἱοὶ---σφαξαν ἴῃ οοπι. ἴ64.] α οὐπὶ ἰηϊεττηοά. 71. 

ἀποικεσίας) τῆς αποικιᾶς (19, 

Ο(ορὶ. 
ΧΧ. Ὅτι ἐκαϑαρισϑησαν] οτι ἡγνοισαντο τ9. ὁτι ἡγνισᾶντο 93, 

ιοϑ. καὶ Λευῖται] καὶ οἱ Λευιται ἰθν 44, ς8ν 7493, τοῦ, 134» 
443. Οουρί. Αἴεχκ. ἕως εἷς] ὡς εἶ εἷς Οομιρὶ. ἕως εἷς πάντες 
καϑαροί] ομοϑυμαδὸν και ττανῖες ὡς εἰς καϑαροι 19. κα 44. ομοϑυ- 
μαδων.τσανῖες ὡς εἰς καϑαροι 93. ἔς, πἰῇ ομοϑυμαδὸν, το. τὸ 
πάσχα] κα τ9.. τοῖς σᾶσιν υἱοῖς) ὥασι τοῖς νιοῖς 19, 93, 108. 
Ἔ Ισραηλ 44. τῆς ἀποικεσίας δζο. δὰ ἔπ. ςοπὶ. 1 44. καὶ 

ἑαυτοῖς) καὶ ανΐοις 74. ς 
ΧΧΙ. Καὶ ἔφαγον--πάσχα] και ἐφαγον αὐτὸ 44. υἱοὶ Ἰσραὴλ] 

Ργαραεῖ. οἱ 19, 749. 93, 168, 1345) 243. Οοπιρὶ. Αἰεχ. κα 71. το, 
ἀπὸ] οἱ ἐξελϑοντες ἀπὸ 19, 93» 1το8. Οοπιρ. οἱ ἀπὸ ὅς, δὰ ἔπ. 
οοπ,.} α 44, )γ1. ὁ χωριφόμενος] ὁ χωρισϑεις τ9, 93» ἴτοΒ. τῆς 
ἀχαϑαρσίας] εἰς ἀκαϑαρσιας 11, ςς. Ργαεπηῖις. απὸ τὸ, 93, 108. 
ἐϑνῶν] ρεφεπιδτῖ. των 19, 93» 108. λα δξ. ΒῸΝ Θεὸν] Κυριον τὸν 

φ ᾽ὔ 

ἐν διαιρέσεσιν] ἐν διαιρεσοι 

ἐν διαιρέσεσιν αὐτῶν] κα 71. 

τῆς 
ςς. ἧς ἰητ) γῳ, 1τοϑ, 243) 248. 

Θεον 19, 74» 93. 108. Αἰεχ. 

ΧΧΙ]. ἐν εὐφροσύνη] μετ᾽ εὐφροσυνὴς 64,243, 448. Οοπηρί. ΑΙά. 
εὔφρανεν) πυφρανεν τθ, 1ο8. εὐφραινεν 93. Κύριος), 11, 44. ςς. 
ρεσεηντι. ὁ το. καὶ ἐπέςρεψε] καὶ Κύριος ἐπερρεψε ΧΙ, 44, ς2, 64, 
74, 110» 120, 121) 134. Αἴεχ. καὶ μετέρρεψε 19, 93, το8, καὶ ἐπε- 

Ε 
Α 



ΕΣΔΡΑΣ. 

ἐπέςρεψε χαρδίαν βασιλέως σον ἐπ᾿ αὐτὲς κραταιῶσαι τὸς χεῖρας αὐτῶν ἐν ἔργοις οἴχου τοῦ 

Θεϑ ᾿Ισραήλ. 

. ἈΝ 47 ᾿ ὰ 3 - 7 “ἰ͵ἴινγ ον εἣΝ 

ΚΑῚ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν βασιλείᾳ ᾿Αρϑασασϑὰ βασιλέως Περσῶν,  ἀγέξη) Εσδρας υἱὸς τ. 

ἜΜ ΒΗ. ΝΙ. 

ΚΕΦ. 

ΝΙΙ. 

Σαραΐου, υἱξ ᾿Αζαρίε, υἱβ Χελχία, Ὑἱδ Σελοῦμ, υἱβ Σαδδοὺχ, υἱδ ᾿Αχιτὼξ, Ὑἱδ Σαμαρία, υἷβ 4. 3. 
Ἐσριᾶ, υἱβ Μαρεῶσ, Ὑἱξ Ζαραΐα, υἱξ ᾽Οζίου, υἱβ Βοχχὶ, Ὑἱξ ᾿Αδισεὲ, υἱξ Φρεὲς, υἱδ ᾿Ελεά-- 4. ς. 

ζαρ, υἱβ ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως τοῦ ππρώτξ. Αὐτὸς Ἔσδρας ἀνέδη ἐκ Βαδυλῶνος, καὶ αὐτὸς γραμ- 

ματεὺς ταχὺς ἐν νόμῳ Μωυσῆ, ὃν ἔδωχε Κύριος ὃ Θεὸς ᾿Ισραΐῆλ" χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς, ὅτι 
Ν ΄ φὰς 9. 5.23 " Ξ.73Σ΄ΆλΆᾺ 9 μ᾿ κα 9 ῳ" 25. » 

χεὶρ Κυρίου Θεδᾶ αὐτϑ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐν πσᾶσιν οἷς ἐζήτει αὐτός. Καὶ ἀνέξησαν ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰ1σ- 
᾿, "ὌΠ Φ92»Ν» ον ε ,΄ ΝΘ ΝᾺΝ, Ὁ μ᾿ ", ες ΝΜ Ν, ε ᾿ς Ὺ΄, ε 

ραήλ, χαὶ ἀπὸ τῶν ἱέρεων, χαὶ ἀπὸ τὼν Λευίτων, χαὶι οἱ ἄδοντες, χαὶ οἱ “συλωροι, χαὶ οἱ Ναϑι- 

γὶμ, εἰς Ἱἱερεσαλὴμ ἐν ἔτει ἑξδόμῳ τῷ ̓ Αρϑασασϑὰ τῷ βασιλεῖ. 
φωὼ Ἢ βιῷ »,ἤ βιῷ »ν»ν Φ [ον ρὸ Ψ ϑ ἰϑν " δ Ν, ρὸ ΄ 95. 

τῷ μηνὶ τῷ πέμπ]ῳ, τᾶτο τὸ ἔτος ξδδομον τῷ βασιλεῖ: Ὅτι ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτα αὐτὸς 
ϑ ΄ ΝΆ, Φ Ξ7 Ν᾿, 9ϑ)Ν"Ἑ, ρῸ ϑ ςς “Ὁ ’ ἰϑι ἫΝ, ρ ΄ ξ Δ 

ἐνϑεμελίωσε τὴν ἀνάδασιν τὴν ἀπὸ Βαξυλῶνος" ἐν δὲ τῇ πρώτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πέμπ]ου ἤλσϑοσαν 

εἰς Ἱερουσαλήμ, ὅτι χεὶρ Θεξ αὖὐτὲ ἦν ἀγαθὴ ἐπ αὐτόν. 
ζητῆσαι τὸν γόμον, χαὶ ποιεῖν χαὶ διδάσχειν ἐν ᾿Ισραὴλ προςάγματα χαὶ χρίματα. 

Ὅτι Ἔσδρας ἔδωχεν ἐν χαρδίᾳ αὐτῷ 

Καὶ αὕτη 

ἡ διασάφησις τοῦ διατάγματος, ὃ ἔδωχεν ᾿Αρϑασασϑὰ τῷ Ἔσδρᾳ τῷ ἱερεῖ τῷ γραμματεῖ ,βιξ- 

λίου λόγων ἐντολῶν Κυρίου χαὶ πτροςταγμάτων αὐτῷ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραΐλ. ᾿Αρϑασασϑὰ βασιλεὺς 

βασιλέων "Ἔσδρᾳ γραμματεῖ γόμε Κυρίβ τᾶ Θεξ τῇ δρανδ' Τετελέσϑω λόγος χαὶ ἡ ἀπύχρισις. 

γρεψαν ςς. καὶ Κυριος ἀπερρεψε τού. ΑΙά. καρδίαν βασιλέως] τὴν 
χαρδιαν του βασιλεως 19. καρδιας βασιλέως ςς. Ργαειαϊε. τὴν 03) 
1ιοΒ. Ασσὲρ] Ασσυριων 19, 93». 1.8. Ασὰρ 44. ἐν ἔργοις] ἐν 
Τοῖς ἔργοις 19, 939 1098. οἰκου τῷ ΘεΣ] τοὺ 11, ἐς. ργϑοπηϊτῖ. τὰ 

1ρ, 93: 

Ι. τὰ ῥήμαϊα ταῦτα] α ταυτα 11. ταντὰ τὰ ρημαΐα το. ἐν 
βασιλείᾳ} εν τὴ βασιλεια 19, 93) τοΒ. Οοπιρὶ, εν βασιλει τού. 
᾿Αρϑασασϑὰ] Αρταξερζου (ἢς ροίξεΔ) 19, 93, 1το8. Αρϑασϑα 44. 
(τοό. ἔς μα.) ἤἜσδρας} ρτγαπιλι. Εσδρας ἐκ Βαξυλωνος 10, 93. 
Εζρας (ἄς ροῖελ) 64. Αἰεχ. ῥγατηϊῖ, Ἑξδρας ἐκ Βαξυλωνος 108. 
Σαραΐο} Σαρεῖας ς8. Σαρίου ΑΙά. υἱξ ᾿Αξαρῴου] υιος Αζαριου 
44. νἱξ ̓ Αξαρίε---ἀνίδη ἰ ἴῃ σοῃ. 6. . α Οοὐπὶ ἱηϊεγτηεά. 71. α:- 

ρίου] Ζαρειου 11. Ζαραιον γ7γ4ᾳ.Ἡ. υἱῷ Χελκία) αὐια 44. Χελκία] 
 Ἑλκειὰ 11. Χελκιου 10, 93, 248. Οομηρί. Χελκεία Αἰεχ. 

11. Υἱα Σελοὺμ---Φινεὲς ἴῃ σοι, ς.7 α οὐπὶ ἰηϊοιτηο, 44. Σε- 
λὲμ]) Σαλεμ Π. Σελλὲμ 19, 48, 74» 93) τού, 1τοϑ, 120, 121) 134. 
Οοπιρὶ. ΑΙεχ. Σαδδὲκ) Σεδδουκ το. Σααδουκ͵ «8. Σαδουκ γ4, 
τοό, 121, 134. Σααδεχ 110. ΣΑδΟΝ 248. ΟοΏΡ!Ι. ᾿Αχιτὼθ] 
Αχιτώ 243. ᾿Ασχιτὼ ΑΙά. 

ΠΙ. Υἱξ Σαμαρία) Αμαάριου 199,.1ο8. Σαμαρία] Αμοραιε 93. 
᾿Αμαρίου Οοπιρί, Σαμαρεία Αἰεχ. ᾿Ἐσριὰ] Εζρια ΧΙ, ς8, 64, 
74), τού, 119» 121) 134, 236. Αζαριου 19, 93. Οοπιρὶ. Αζωριε 1οϑ. 
Ἐξραῖα 443. Ἑσραϊα 248. ᾿Εξραΐα ΑΔ. ᾿Εζρὰ 13 Οοάϊοεβ δετρὶϊ. 
υἱξ Μαρεὼϑ)]) κα 243, 248. ΑΔ. Μαρεῶὼϑ] Μαρερωϑ 11, ΧΙ. Μα- 
ριωϑ' 19) τοϑ. Οοπιρί. Μαραιωϑ 64, 74) 93. σύ, 134, 236. Αἴοχ. 
Μεραΐωϑ εἴ. Μαρωϑσαὶ 12 Οοὐϊοε8 δειρὶϊ. Μαρωθὰς Οοὐοχ υπιι8 

δ γε. 
ΙΝν. Υἱὲ Ζαραϊα] λα 343, 248. ΑἸ4ά. Ζαραϊα) Ζαρωιὰ 109, 93» 

τοϑ. Οοαρὶ. υἱῷ Ὀζίου]. 8. Ὀζίου] Σαυῖα 11.. Οζιοι 11]. 
Σεε ΧΙ, Οὔφιῦα 64, 243. Οφυϊα 248. Ὀζὶ Οοπιρι. ᾿Εφυία Αἰά. 
Βοκκὶ] Βοκκεὶ 11. Μοσχι 19. Βοκχϑι 93. Βοσχι 1οϑ. (Βοχκε 121. 
Βὼχκ τα Οοάϊοε5 ϑεγρῖ. Βωκκὲ Οὐοάεχ ὑπυ8 δεγρὶ. 

Νν. ᾿Αβισεὲ] Αδεῤσεε 19») 108. υἱς Ἐλεάζαρ] αὶ υιε : 44. υἱξ 
ὦν} α ὐιι 44. τοῦ ῥερίως] ἃ τοῦ 44- α 3548. τοῦ ἱερέως τοῦ 

τρώτου) τον τορωτοῦυ ιερεως ς8. τοῦ πρώτου] του τατρωου 11, 

58: 
ΝΙ. Αὐτὸς "Ἔσδρα! α "Ι, ςς. «τὸς Ἔσδρας 19. ὅτος. Εζδρας 

ιοϑ. Αὐτὸς ἼΕσδρας ἀνίξη] και ἀνεξη ὁ αὐτος Εσδρας 4. τα- 
χὺς] οξυς 19,93, 1908.Ἤ: Μωυση] Μωσει 19. Μωσὴ 93, 1ο8. καὶ 

ἔϑωχεν ὅς. δὰ δ. οοπι.} κα 71. - Θεξ αὐτῷ] α αὐΐου ΧΙ, 44. ρτω- 
πηῖις, τοῦ το, τοϑ. ἐζήτει αὐτός] εζητει αὐῇοις ςς. 

ΨΙ1. ἀπὸ τῶν υἱῶν} Α τῶν ΧΙ, 19, 44) ς5ν 74» 93» τού, τοϑ, 134, 
236. ΑἸεχ. καὶ ἀπὸ τῶν ἑερέων) λτων 416.-Ἡὀἁ καὶ απὸ τῶν Λενι- 
τῶν] "ἀπὸ 44. τῶν Λενιτῶν] μεῖευχῖτς, τσαϑΐων γ4. καὶ οἱ ἄδον- 

τες} α οἱ 19») 93» 1908. καὶ οἱ τυλωροὶ] α οἱ 19, 93, το8. καὶ 

οἱ Νιαϑινὶμ) καὶ Ναϑηναιοι 19, 93. α 44. καὶ οἱ Ναϑινειμ 64. 
ΑΙεχ. καὶ [ναϑινιμ τού. καὶ Ναϑιναιοι 108. καὶ οἱ Ναϑινιειμ, 
248. καὶ οἱ Ναϑιναῖοι Οοπθρὶ. καὶ Ναϑινεὶμ ΑΙά4, καὶ οἱ Ναϑ. 
ὅς. δὰ ἤπ. ζοπι. 1... 71. ἐν ἔτει ἑδϑόμῳ] εν τω τος τω εὔδομω 10, 
93» 108. τῷ ̓ Αρϑασασϑα} Ἀρταξέρξου 19, 93, 1ο8. τῳ Αρϑα- 
ϑάσϑα 34. κτῷ ξς:. τῷ ̓ Λρϑασασϑὰ τῷ βασιλεῖ] τω βασιλοει 
Αρϑασασϑα .8.. τῷ βασιλεῖ] του βασιλεως Περσὼν 19, 108. του 
βασιλεως 93- ' 

ΝΠ]. Καὶ ἤλθοσαν] ηλϑὸν 44. ἤλϑοσαν] ηλϑὸν (ῆς ἰηῇα το, 
, 48, ὅᾳ, 74, 93; ἰού, τοϑ, 119, 134) 436, 243, 248. ΑΙά. ΑΙεχ.) γι. 

τὰ 44. 

Οομρί. τῷ μηνὶ --τοὺ τυρώτου ἴῃ οοπη. ἴδ4.} α συ] ἰηϊειτηθά. 71. 
τῷ μηνὶ τῷ αίμηῖο] Ργϑαλϊτῖ. ἐν 10. υκίαοτ Οὐοάϊςοε5 δεγρὶϊ. τω ἕ 
μηνι 58. εν μῆνι τω τσεμπίω 93, το8. τὸ ἔτος] α τὸ 44) ξςς, ς8, 

74, τοό, τ19, 134. ΑΙεχ. ἕδδομον] τὸ εδδομον 19, τιο8. τῷ βα- 
σιλεῖ ] του βασιλέως 195) 93» 108. 

ΙΧ. Ὅτι ἐν μιᾷ] ἐν δὲ μια 19, 93, τιο8β.(ἁ τοῦ πρώτου --τοῦ μη- 
νὸς 2.} α Ουπὶ ἱπϊοτιηθά. 11, ΧΙ. πιδδεῖ ἴῃ Ἄομαγαξῖ. τηϊηοῖς Αἴοχ. 

τὴν ἀπὸ Βαδυλῶνος] αὶ τὴν 19)93» 1098. ἐν ϑὲ ΤῊ ὅζο. δὰ ἤη. ςοπλ.] 

να 71. ἐν δὲ τῇ τρώτῃ] καὶ εν μια τον 1ο8. καὶ ἐμμιά (0) 93. 
ἤλθοσαν) πλϑὸον 44. ἦλθεν Οοηρ. ὅτι χεὶρ ἄς. δὰ βῃ. ςοπ1.] 

ἥν ἀγαϑὴ] ἴ.ὄ 19,93» 108. ἐπ᾿ αὐτόν] ἐπ᾿ αυτω 19) 1οϑ. 
ἐπ᾿ αὐῖες ς8. 

Χ. δεῖ ἰοϊυπι σΟΠ]. 71. 

μᾶσε 93. (ομρὶ. 

τού, 120, 134. τὴν χαρδιαν αὐΐξ τ9,.93, τοϑ. Οοπιρί. καρδίαν ἱ ἑαυτὰ 
ΑΙεχ. τὸν νόμον] -Ἐ του Κυρίου 10, 93, 1ο8. Οοιρί. καὶ τοιεῖν] 

του τῦοιεῖν 19, 93. 1903. ἐν Ἰσραὴλ] ἐν τω Ισραηλ 1095) 93) 108. εν 

Ιερεσαλημ ς8η 74γ τι. ΑΙά. ἐν ἱερασαλημ καὶ Ισραηλ τοῦ. Παθεὶ 
ἐν ἴῃ ομγαές. τίποτε ΑἸεχ. τρογώγμαἶα] δικαιωμαῖα το, 93, τοϑ. 
καὶ κρίμαῖα] χαι χριμα 11. καὶ κρισοις το, 93) τοϑ. 

ΧΙ. Καὶ αὕτη ἡ διασάφησις] χᾶι τοῦτο τὸ ἀντιγραφον 19, 93, 
τοθ. Οοπιρ. ἡ διασάφησις) ἡ ΧΙ. ᾿Αρϑασασϑὰ] ὃ βασιλεὺς 
Αρταξερξης 19,93» 108... ̓ Αρϑασϑα 44,71. Αρϑασασθϑας 58. Ἢ ὁ 
βασιλεὺς Οοπηρὶ. τῷ Ἔσδρᾳ) αὶ τῳ 44, 714. Οοπιρί. τῷ ἱερεῖ] 
τῷ το. τῷ γραμματεῖ] λ 44. λόγων ἐντολῶν] αὶ λογων 71. 
καὶ τροταγμάτων αὐτῷ αὶ αὐτὰ 71. 

ΧΙ. ᾿Αρϑασασϑα] Αρϑασθϑαι 44. κ7ι1. 
Ρτγαστεΐι. ὁ το. “ Αρϑασϑα γι. Ἔσδρᾳ] - τῶ τέρεν 19, 93. 
Εξϑρα τῳ ἱερει τοὮ, γραμματεῖ] τω γραμματεῖ βιθλιου λογὼν εν- 
τολων Κυριου τῊ. Ρταπττ, τῶ 93, 1οβ. νόμου] ἐν νομὼ τ0593) τοϑ. 
Κυρίου τοῦ Θε5] α Κυριου 10, ςςν 93, 108. (ΟΠΙρΡΙ. κα τοῦ 44. ΑἸεχ. 
τε Θεὲ τὰ ἔραν} α 71. τῇ ἔρανΒ)] -᾿ τετελειωμεένω 10, 93, 108. 
Τετελέσϑω] τετελεέςαι ΠΠ|, ΧΙ, 19, 44) ἊΣ 645) γ1, 74) 93, τού, το, 
121,1 34, 236, 243. . Οομρὶ. ΑΙά4. τετέλεςε (ἢῆς πηεπά.} 119. τετε- 

ἔδωκεν] διὰ ἢ 19. 1οβ8, ητοι- 

βασιλεὺς βασιλίω»] 

Καὶ ἤλνοσαν εἰς Ἱερεσαλὴμ 8 

ἐν καρδία αὖτ} ἐν καρδια ἑαυτε ΧΙ, 44, 8, 74. 

6. 

7. 

11. 

12. 



ΕΣΔΡΑΣ. 
ΚΕΦ. ΥνἹ]. 

13. 

14. 

Ις. 

16. 

17. 

10. 

21. 

23. 

« λέται 248. 

λ 

ΑΖ ἐμοῦ ἐτέϑη γνώμη, ὅτι πὰς ὁ ἐχϑσιαζό ἐὐρϑή ἐν βασιλείᾳ μου ἄπὸ λαξ Ἰσραήλ. χαὶ ἱερέων 

χαὶ Λευιτῶν πορευθῆναι εἰς Ἱερεσαλὴμ, μετὰ σοῦ ππορευϑῆναι. ᾿Απὸ προσώπε τοῦ βασιλέως 

χαὶ τῶν ἑπ]ὰ συμδόλων ἀπεςάλη ἐπισκέψασθαι ἐπὶ τὴν ᾿Ιεδαίαν χαὶ εἰς Ἱερουσαλὴμ νόμῳ Θεῶ 
»» Ὁ" “ὍΦ 2 ΄ Η Κ -ς 3 Ψ - Ζ 3 ΄ ὡς ΝΣ ζά ἃ ἐς Ν - ς ΄ 

αὑτῶν τῷ ἐν χειρί σου" Καὶ εἰς οἶχον Κυρίου ἀργύριον χαὶ χρυσίον, ὃ ὁ βασιλεὺς χαὶ οἱ σύμ- 
ε ΄ ΄Ὁ" ΤΝ  , Ν »ρῸΞ 53᾿ ε ΄-ς ἐδ ισος Ἧ ᾿ς 3 ἤά 

δαλοι ἐχεσιάσθησαν τῷ Θεῷ τοῦ Ἰσραὴλ τῷ εν ἱερδσαλὴμ χατασχηνδντι, Καὶ πσὰν ἀργύριον 
᾿ς Ψ 3 ιν 9 ’ ρο ε ὐ [δι ρὰ ἰδ “ςε [ων 

χαὶ χρυσίον, ὅ, τι ἐᾶν εὕρῃς ἐν σάσῃ χώρᾳ Βαδυλῶνος μετὰ ἐχουσίασμβ τῇ λαδ, χαὶ ἱερέων τῶν 
ἐχεσιαζομένων εἰς οἶχον Θεξ τὸν. ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ πάντα «προσπορευόμενον τοῦτον ἑτοίμως 
Μ 2 ’ὔ Ζ΄ ὔ Ν, 2 Ν ᾿ ͵΄᾿᾽ 2. »Ὁ Ν Ν 2 νὸ ΟΝ 

ἔνταξον ἐν βιδλίῳ τὅτῳ, μόσχους, χριᾶς, ἀμνᾶς, χαὶ ϑυσίας αὐτῶν, χαὶ σπονδὰς αὐτῶν" χαὶ 
᾿7 3 :2:.".ο»ΨΞρ ρὸ Θ ἴω [ω [ω ρὌ ᾿ , ᾶᾷς 2, ς 

προσοίσεις αὐτὰ ἐπὶ τοῦ Μϑυσιαςηρίε τοῦ οἶκε τοῦ Θεξ ὑμῶν τοῦ ἐν Ἱερεσάλήμ. Καὶ εἴ τι ἐπὶ 
Ν, Ν Ν 3 ΄’ 9 ἰδ 3 ΄ δὲ 3 ΄. Ν ρ᾿ Ζ. τ ΨΦ ε σὲ χαὶ τοὺς ἀδελφός σου ἀγαθυνθῇ ἐν χαταλοίπῳ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου «ποιῆσαι, ὡς 

2 Ν ας Θ κ᾿ ἐ “(Ὁ ΄ 

ἀρεςὸν τῷ Θεῷ ὑμὼν “ποιήσατε. Καὶ τὰ σχεύη τὰ διδόμενα. σοι εἰς λειτεργίαν οἴχου Θεξβ πσα- 
»’ 9 »Ἅ», ρ᾿ ῬΞο »ὔ ρὋ 4 ρὼ ρῷ 

ρἄδος ἐνώπιον τ Θεξ ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ χατάλοιπον χρείας οἴχα Θεᾶ σα, ὃ ἂν φανῆ σοι δξ- 
΄ Ξ᾽δΑ ον ρῸ 3 9 ᾿ 

γαι, δώσεις ἀπὸ οἴχων γάζης βασιλέως Καὶ ἀπ᾽ ἐμδ' ἐγὼ Αρϑασασϑὰ βασιλεὺς ἔϑηχα γνώμην 

πάσαις ταῖς γάζαις ταῖς ἐν πέρᾳ τῷ ποταμδ, ὅτι σὰν ὃ ἂν αἰτήση ὑμὰς “Ἔσδρας ὁ ἱερεὺς χαὶ 

γραμματεὺς τ Θεξ τ ἔραγδ, ἑτοίμως γινέσθω" Ἕως ἀργυρίβ ταλάντων ἑχατὸν, χαὶ ἕως πυρᾷ 
΄ ε ᾿: ΝᾺ, Ν Ω Ῥ ρ ς . “ Φ 3 ΄ ἰῶν, ε Ν, Ν Ψ Ψ 3 » 

᾿χῦρων ἐχᾶτον, χαὶ ἕως οἰνου βατῶν ἑχατὸν, χαὶ ἕως ἐλαίου βατὼν ἐχατὸν, χαὶ ἄλας ὃ οὐχ ἔς! 

γραφή. 

λόγος} ῥγαιηῖῖ. ὁ 19, 93» 108, 121. ΑΙεχ. καὶ ἡ 

ἀπόκρισις] κἢ 71. 

ΧΙΠ. ᾿Απ' ἐμ] καὶ νὺν δὲ ἐμου το, 93, ιο8. ἐτέϑη γνώμη) 
α γνωμῆ 71. ὁ ὁ ἑκωσιαφόμενος δ], ςς. ὃ ἐκσασιαξδόμενος (ἔς) 
134. ἐν βασιλείᾳ μα] ἐν τὴ βασιλεια μπ 19,93, το. ὥπὸ λα! ] 
απὸ τὰ λαξ 19, 93. 1098. καὶ ἱερέων καὶ Λευιτῶν} αὶ 71. ἱερέων 
Λευιτῶν ΑἸά. «πορευϑῆναι 1} ργαπητι, τοῦ 19, 93, 1ο8. πορεὺ- 
ἐσϑω ται. πορευϑῆναι τ -- πορευϑῆναι 4] α΄ δἰϊεγυῖτ. οὰπὶ ἰητοῦ- 
πηοὰ. ΧΙ. τσορευϑῆναι 2] τοορευεσϑὼ 19, 93) 108, αὶ 44) 71) 74) 
1ού, 120, 121) 134, 236. τοορευϑήτω Οοπιρὶ. 

ΧΙΝ. ᾿Απὸ τροσώπα} καϑόοτι ἐκ τροσωπου το, 93) 1ιο8. καϑοτι 
απὸ Ὡροσωπου 44, 74. τοῦ, 120, 121, 13457.236. ΟοΙρΙ. ᾿Απὸ 
τυροσώπου---ἀπεςαλη] λα οὐπὶ ἱπιεττηεά. 71. συμβάλων] -ἰ- αὐῇς το, 
93, 1ο8. Οομηρὶ. ἀπεςαλη)] ἀπεράλης Οοπρὶ. ἐκπισχέψασϑαι) 
σκεψασϑαι 243. (ομρί. ἐπὶ τὴν Ἰχδαίαν] α ἐπὶ γ1. καὶ εἰς 

Ἱερουσ.} καὶ ἐπι Ἰερουσ. το, 74) 93» 108. κ εἰς 5ς, 64, 71, 243, 248. 
Οουρὶ. Αἰά. νόμω] νόμου 1], 44. ςς. καὶ ἐν νομὼ το, 1ο8. (οπηρὶ. 

ἐν νοβωώ 9,.. νόμῳ ὅζο. δὰ ἔῃ. ὁοπ1.}. 71. Θεξ αὐτῶν] ῥγτοεπηῖ. 
Κυρίου 19, 93» 1ο8. Θες αὐΐα 44. ῥγατηῖττ. του ςς. τῷ ἐν χειρί) 
του ἐν χείρ! 11. α Τῶ 44) ξφγ 1190. (οπιρί. τῶν ἐν χειρι 134. ἐν 

χειρὶ ( σον] και ἐν τῇ χερὶ σου 109, 9359 1ο8. 

ΧΥ. Καὶ εἰς οἶκον] ἀπενεγκεῖν εἰς τὸν ΟΙΚΟν᾿ το, 93: 108. και 
αἸτενεΎΧΕΙν Εἰς οἰχον 44) 71.) 74. τού, 110, 1212 13450.236. καὶ απη- 

γεγκεν εἰς οἰκὸν 120. ἀπενεγχεῖν δὴ εἰς τὸν οἶκον Οοπηρ. Κυρίου] 
ν 93. ὦργ. καὶ χρυσ.---ἀργ. καὶ χρυσ: ἴῃ οΟπΠ}. {64.] λα δἰτογυῖν. 
εοὐτὰ ἰμθεττηθά. 19,71. ὃ ὁ βασ.} Παθεῖ ὃ ἴῃ οβαγαξξ. τηΐϊποα ΑἸοχ. 
ὁ βασιλεὺς] Ῥγαειϊτῖ. ἐχουσιασαντο 93, 1οϑ. καὶ οἱ σύμβελοι] 

“Ἔ αὐὔου 93, τοϑ. ἑκουσιάσϑησα») πκουσιασϑησαν ςς, τού, τ2ο, 
131: α93. 108. τῷ Θεῷ] τῳ Κυριῳ Π. τῷ ἔν Ἵερεσ, καϊασκην.] 

οὗ το σκηνωμα ἐν Ιερουσαλημ 93, 1Ιο8. κατασχηνᾶντι] κατοικουντι 
243, 248. (ουρὶ. Αἰά. - 

ΧΥῚ. ὅ, τι ἐὰν] ὃ ἐὰν ῖ9γ) 93. ὅτι 6. ὅ ὅ, τι) ὧν 44. 64, 74) τοῦ. 
Οομηρὶ. ΑΙ4. ΑἸεχ. ὃ ὧν τοβ, ἐν πάσῃ χώρᾳ] ἐν τὴ χωρᾶ 19, 93; 
108. α πασὴ 71. μετὰ ἑκουσιασμᾷ] μετὰ του εἐχουσιᾶσμου 10, 

93» 1ο8. καὶ ἱερέων] και τῶν τερεωμ: Χ], 19) 745 τού, τοϑ, 134, 236. 
καὶ ἱερέων δζο. δὰ βη. οοπ).} α 71. ΄.: τῶν ἑκουσιαομένων] ργαετϊτῖ. 
χαι ΧῚ. εἰς οἶκον] εἰς τὸν οἰκὸν 19, 939 198. ΘεξΣ] του Θεξ 10, 
939, 1ο8, 448. (στρ. ΔΙά. 

τοῦ. 

ΧΝΠ]. Καὶ πάντα] και τὰν 1], ΧΙ, ς ς. ΑΙεχ. 
προσπορευόμενον] και τᾶν παυΐα τὰ προσπορενομενᾶ το 
Ὡροπορ. 74. τοῦτον ἱτοίμως ἴτ. 10, 93, 1σβ.. 

ἔνταξζον] ἑταξζαν 44. ταῖον 71. τροξαξζὸον “16. βιδλίῳ τέτῳ] 
Ργατοϊε. τῷ 19, 93. α τάτῳ 721. τῷ βιδλιω τοϑ. - μόσχους] ῥγῶ- 
τη, τσρος ταυτα ἐπιμελως ἀγορασον ἐκ τὸν ἀργυριου ΤΕΤΕ 10.) 108. 
ἔς, ἥπε ἐπιμελως, 93. κριὲς]} ργαρηιιῖ. καὶ ς8.. καὶ ϑυσίας αὖ- 
τῶν] α χαι 19,44. καὶ σπονδὰς αὐτῶν] , αὐΐων 44. ,.,γ1. σπον- 

τὸν ἔν Ἵεραυσ.} τοῦ ἐν Ϊερουσ. 10, 44, 

ἘΣ τέ π 0} 
Καὶ σαντα 

εν προσπορ.) 
“ε΄ 

τουτο ττοίμως ΑἸεχ. 

᾿Οοαρ!. Αἰά. ΑἸἴεκ. 

᾿ρώδος] πταραδὼς 44. τιαραδωσεις γι. 

καὶ ἀλλαὰν εὐγραφὴς (Π0) 93. 

Πᾶν ὅ ἐςιν ἐν γνώμη Θεδ τοῦ ἐραγᾶ, γινέσθω" “ππροσέχετε μῆτις ἐπιχειρήση εἰς τὸν 

δὰς] σπονδης 93. ἐπὶ τοῦ ϑυσιαςηρίου) κα του 11, ΧΙ, ς8. ΑΙοχ. 
ἐπι τὸ ϑυσιᾶςηριον93. τοῦ οἰκου) α του ΧΙ, 44) 71) 1το6. κα 236. 
τῷ Θεξ ὑμῶν] του Θεὰ ἡμῶν 19. ΑἸά, Κυριου 71. τοὺ ἐν Ἱερουσα- 
λήμ] τὸν ἐν Ιερουσαλημ 19. 71. 

ΧΥΊΠ. Καὶ εἴ τι-- Θεῷ ὑμῶν] α οὑπὶ ἱπίεγιιθά. γ1:. τοὺς 

ἀδελφάς σου] ρτατηϊττ. ἐπὶ τ99)93.:. ὄγαϑυνθῃ } ρυβειηϊῖ. ὡς ἐᾶν 19. 
ηγαϑυνϑὴ ςς. ὡς ἐᾶν ἀρεσὴ 93. ἐν καϊαλοίπῳ] περι του καταλοι- 
που το, 93, 1086. καὶ τοῦ χρυσίου} κα του ΧΙ, 445 τού, 134, 236. 

ποιῆσαι] Ρῥγϑουηἶτί, του 19, 939 1093. ὡς 
ἀρεςὸν) καΐα το ἀρεςον 10, 93» 1ιο8. τῷ Θεῷ ὑμῶν] τω Θεὼ ἡμῶν 
19. ΑΙά. 

ΧΙΧ. εἰς λειτουργίαν] εἰς τὴν λειτουργιαν 19, 93) 108. οἴκου 

Θεξ] οἰκου του Θεξ σου 19, 108. οἴκου του Θεξ 64, 93. Αἰά. κα- 

ἐνώπιον τῷ ὅζς. δὰ ἔπ. ςοπ].} 
α 71. ἐνώπιον τῷ Θεξ] ἐν ναὼ τὸν Θεξ 'σραηλ 19. κα τοῦ ςζ) 134) 
448. Οοπιρί. Ισραηλ 93, το. ἐν Ἱερουσαλήμ.) εἰς ἱερουσαλημ. 
114. 

ΧΧ. κατάλοιπον) ργατηϊττ. το ΧΙ, 44) 64, γ1, 74: τού, 134, 436, 
243, 248. (περί. ΑΙ4. Αἰεχ. τὰν τὸ ἀνῆχον 19, 93» τοϑ. Θες 

σου] αὶ σου Ἧ, Ἣ Ργαβαγιτς, τοῦ 19, 93. 108. ὃ ἄν) ὃ ἐᾶν 10, 93» 
1οϑ. ἀπὸ οἴκων γάζης] ἐκ τῶν γαζοφυλακίων 195) 93» 108. απο ΄ 

οἰκίων γαζης 64. βασιλέως] ῥγεεπιϊῖ. τα 19» 93, το. 
ΧΧΙ. Καὶ ἀπ᾽ ἐμξ] καὶ δὲ ἐμοῦ το, 939 τι08.  εγὼ---γνώμην] 

α ουμΐν ἱπιεγπιοά. 71. ἐγὼ] ἐγω γαρ 1. ᾿᾿Αρϑασασϑὰ] Αρϑαϑα 
1. Αρϑασϑὰα 44. βασιλεὺς} ργαεπνῖξε. ὁ το, 93. το. πτισαις]} 
ταῖς γάζαις} καὶ κελευῶ πασαν γῆν 71. τασαις ταις γαιαις 93, 
ιοϑ. ταῖς ἐν πέρᾳ] τὴν ἐν τω περᾶν )γ1. ἐν τυέρᾳ] ἐν τῶ περᾶν 
19. 44). 74) 93) τού, τοϑ, 134, 236. περᾶν ς8, 119. ἐν τσέραν 
Οοπρ. τῇ τοταμὰ] α του )γ1. ὅτι πᾶν] τῇ τᾶν 93- ὃ ἄν] 
ὃ ἐᾶν το, ςς, 64, 93, τοϑ, 226. Αἰεχ, οτε εᾶἂν 44. αἰτήσῃ ὑμᾶς} 
αἰτήσει ὑμᾶς 10, 44. 1οῦ. ΑἸεχ. αιτηση υμιν 74. Ἔσδρας ὁ ἱερεὺς} 
ἃ ὁ ἱερευς 44. κα ἱερευς γ1. καὶ γραμματεὺς} α καὶ ,85» 71: τὸ 
Θε5] ργβεωγιτ. τοῦ νόμου, ΧΙ, 19, ς2, ς ς, ς8, 74, 93» 1ού, 1οϑ, το, 
121.) 134) 243, 248. Οοιηοί. ΑἸ, ΑἸεχ. νομδ Θεὲ 44. "7:. τὸ 

ἐραν»Β} τοῦ ανϑρωπσυ τ9, 1οβ. κα 71. γινίσϑω) γένεσϑω 717 110. 
ΧΧΙΠ. καὶ ἕως τι, “5, 3].λν44. ἕως «", 3,.4]λ71..- βα- 

τῶν 13] αποϑηχων 11, ΧΙ, ςς. αδὼν (ἢς πέτα) ΠῚ, 119, 141, 436. 
καὶ ἕως 24.---ἰκατὸν υἱκ.7 αὶ συπὶ ἰπίεττηθά. 44. ἕως ἐλαίου] τ. το, 
93.» 108... κα τως γ4) τού, 124. δαδεῖ ἕως ἴῃ οπαγαᾶ.. πΐποσε Αἴεχ. 
ἐλαίου βατῶν ἑκατὸν], :ς8. βατῶν “5}] αποϑηκων ΧΙ]. ἃ ἐκ) 
ᾧ ουκ ς8. αὗ ΑΙά. Σ ἐκ ἔρι γραφή] καὶ αλλα ανευ γραφῆς 19. 

αὶ ἀλλα ἄνευ γραφης τοϑ. 

ΧΧΙΠ. Πᾶν ὅ ἐςιν] τᾶν ὃ ἐὰν ἤ το, 93.» το8. ἐν γνώμῃ ΘεΣ] 
ἐν γνωμὴ τὰ Θεξ 64, 93, 1το8. Οοπρὶ. ΑἸ4. ΑἸεχ. γσγινέσϑω] γε- 
γεσϑὼ εν τῶ οἰκὼ τοῦ Θὲξ τοῦ ὅρανε 19. -{- ἐν τῶ οιχω τοῦ ΘῈΞ τοῦ 

πρᾶνε 93) 121. ,Ὄοπιρι. προσέχετε] πρόσεχε [Π]|| ςς.- προσεχεται 
19;93.. μήἥτις ἐπιχειρήσῃ] ἐπιχειρῆσαι μή τι (ουπὶ ε ἔργα ι) 1]. 



ΕΣΔΡΑΣ. 

 λειτργοῖς οἴχου Θεξ τοῦτο, Φόρος μὴ ἔςω σοι, οὐχ ἐξεσιάσεις χαταδουλᾶσϑαι αὐτέρ. 

κΕΦ, ΜΠ. 
οἶχον Θεᾶ τοῦ ἀραγξ, μή ποτε γένηται ὀργὴ ἐπὶ τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως χαὶ τῶν υἱῶν αὐτῷ. 
Κ “, ε μο 9 ΄ 3 ρο ρὸ ε ρ᾿ Ἁ ΐ Δ ί χὸ ͵ λ ρο Ν 9 ", ., 

αἱ ὑμῖν ἐγνώριςαι ἐν πᾶσι τοῖς ἱερεῦσι, χαὶ τοῖς Λευίταις, ἄδασι, «τυλωροῖς, Ναϑινὶμ, χαὶ 24. 

ϑ"“- ε ε 7 ρ᾿ φ 2 ΄ », ρ Ἁ ᾿ν Ψ ἢ ’ 

Ἐσδρα, ὡς ἢ σοφία τ ΘΕεΒ ἐν χειρὶ σου, ΧαΤαςσῸν γρῤαμμᾶτεις χαὶ χριτας, ἰγὰ ὡσι Χρίγοντες 

παντὶ τῷ λαῷ τῷ ἐν πέρᾳ τῇ πποταμδ πᾶσι τοῖς εἰδόσι νόμον τε Θεξ σου, χαὶ τῷ μὴ εἰδότι 
γνωριεῖτε. 
»» ’ 3 2 ὁ »Ρ 9 7 92 3 Ά “ 9“ 9 ᾽) ““ 7 92 
ἐςα! γινόμενον ἐξ αὐτϑ, ἐάν τε εἰς ϑάγατον, ἐάν τε εἰς ;παϊδείαν, ἐάν τε εἰς ζημίαν τὸ βία, ἐάν 

τε εἰς παράδοσιν. β 

Καὶ σὺ 2-. 

Καὶ πᾶς ὃς ἂν μὴ ἦ ποιῶν γόμον τ Θεϑ χαὶ ψόμον τῇ βασιλέως ἑτοίμως, τὸ χρίμα 46. 

Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τῶν “«Τατέρων ἡμῶν, ὃς ἔδωχεν ἐν χαρδίᾳ τ βασι- 27. 

λέως ὅτως, τὰ δοξάσαι τὸν οἶχον Κυρία τὸν ἐν ᾿Ἱερεσαλὴμ, Καὶ ἐπ᾽ ἐμὲ ἔχλινεν ἔλεος ἐν ὀφϑαλ-- 28. 

μοῖς τῇ βασιλέως χαὶ τῶν συμξόλων αὐτξ, χαὶ πτάγτων τῶν ἀρχόντων τῇ βασιλέως, τῶν ἐπηρμέ- 
: Ὰ, [2 .ϑ»ϑ 68 ΄ ε ἃς ρο ε 2 ἊΡν,»"235»ωὩἬἨῪἑῪΞΏὗῪἔὄξἑ "Ἀ Ἁ ἰϑὲ ϑ 9 ΝΑ, Μ 

γων" χαὶ ἐγὼ ἐχραταιώϑην ὡς χεὶρ Θεᾶ ἡ ἀγαθὴ ἐπ᾿ ἐμὲ, χαὶ συνῆξα ἀπὸ Ἰσραὴλ ἄρχοντας 
ἄἀναξῆναι μετ᾽ ἐμξ. 

ΚΑῚ ὅτοι οἱ ἄρχον]ες πατριῶν αὐτῶν οἱ ὁδηγοὶ ἀναξαίνοντες μετ ἐμᾶ ἐν βασιλείᾳ ᾿ΑὐνΑσάσος Ι. 

τοῦ βασιλέως Βαξυλῶνος. 

ΚΕΦ. 

ΝΙΙ. 

᾿Απὸ υἱῶν Φινεὲς, Γηρσών' ἀπὸ υἱῶν ᾿Ιϑάμαρ, Δανιήλ' ἀπὸ υἱῶν 2. 

Δαυὶδ, ᾿Ατ]ός. ᾿Απὸ υἱῶν Σαχανία, χαὶ ἀπὸ υἱῶν Φόρος, Ζαχαρίας, χαὶ μετ᾽ αὐτᾶ τὸ σύςρεμ-- 3 

μὰ ἑχατὸν χαὶ ππεντήχοντα. 

μὴ ἐπιχειρίσαιται τι (Πς) 19. ἐπιχειρῆσαι μῆτε τς. μη ἐπιχειρῆσαι 
τι 93) τοῦ. μήτις ἐπιχειρήσει ΑΙά. εἰς τὸν οἶκον] α τον 11, ΧΙ, 44. 

ξςγ 58, γ4, τοό, 134. Αἰεχ.΄ Θεΐξ 29] του Θεξ 19, 64, ς8, 93, 108, 
416. Οομρὶ. Αἰεχ. καὶ τῶν υἱῶν αὐτῷ] α τῶν ΧΙ. 

ΧΧΙΝ. Ὀοεῖξ τοτιπὶ σοπι. )γ1. Καὶ ὑμῖν ἐγνώριςα!] ὑμεῖς οὖν 
γνωριζωμεν ὑμῖν 19. Ἡμεῖς ουν γνωρίζομεν ὑμῖν 93, 1ο8. ἐν τᾶσι 

“τοῖς ἱερεῦσι} τοὺς τας μερεῖς 19), 93» :1οϑ. καὶ τοῖς Λευιταις} καὶ 
Λευιτας 19, 93,» 1.98. ἄδουσι] καὶ ὠδους το, 93. το. πυλωροϊς] 
καὶ τουλωρους 19, 93, 1982. Ναϑινὶμ)] καὶ Ναϑιναίους 19, 108. 
Ναϑινει ςς. Ναϑανιειμ ς8. Ναϑινειμ ὅ4. Α]ά. ΑΙεχ. κα 93. Να- 
ϑιναίοις Οὐοπιρὶ. καὶ λειτουργοῖς} καὶ τοὺς λειτεργὰς 19, το8. 
κ93.- οἴκου ΘεΣ] τοῦ οἰκου του Θεξ 19, 108. οἴχου του Θεξ 44, 
93. 1ὁο6. τῆτο] 19, 93. 1908. φόρος ὅς. δὰ ἔπ. σοῃ).} τε φο- 
ρον καὶ πραξιν και ἀποφοραν οὐκ ἔχειν ὑμᾶς ἐξουσιαν ἐπιξαλειν ἐπ᾿ αυ- 
τοὺς 19, 93. ἔς, πἰἢ οὐ ἔχειν, τοϑ. ἄς, ηἰῇ τὸν Φόρον, (οπιρὶ. 

μὴ ἔσω σοι] μὴ ἔξω ὑμῖν 44) 74. τού, 120, 121) 134. οὐκ ἐξουσιά- 

κι] οὐκ ἐζουσιαφῆαι γὰρ 44. οὐκ ἐξουφ ες ςς. οὐκ ἐζουσιαζετε 
γάρ 745 121, 134, 236. οὐχ εἐξιουσιασέϊε γαρ τοό. οὐκ εξουσιαζετε 
120. 

Χχν. ὡς] ᾧ ὦ 11, 8. ἧς καὶ σοφία] καῖα τὴν σοφίαν 93) 108. 
Οομρ. τῇ Θεξ] -᾿ σου ς 4, 93» ισβ, ἐν χειρί ] ἡ εν τῇ χεῖρι 
ἊΝ ἐν Τῇ Χεῖρι 93) 108. ῥγαηι. τὴν ΟὐΟπιρὶ. ργρειηϊῖ. ἡ Αἴοχ. 

ἵνα ὥσι κρίνονϊες} νὰ χρινῶσι 19, 93, 108. «να ὡσι κριναες 4.36. 
τῷ ἐν τοίρᾳ] τω σεραν 19, 93» 1ιο8. τῶ εν τω σεραν 44) 64. εν τῦε- 
ρᾶν (8. τῶ εν σερᾶν γ1, 74, τοῦ; 120, 134,)243) 248. (οῃηρὶ. ΑἸά. 

εἰδόσι. νόμον] γινωσχεσιν τὰ νόμιμα 19, 93. Ὑινωσκουσι τὸν νομὸν 
ιοϑ. εἰδόσι τὰ νόμιμα Οοπιρ. τὰ Θεὲ σου} σου 1], ΧΙ, ες. 
καὶ τῷ ἄζς. 84. ἔπ. ςοα}.}] 71. μὴ εἰδότι] μη γινώσκοντι 10, 93, 
108. μη εἰδόντε ςς:. γγνωριεῖτε] -- αὐτὰ το, τοϑ. - ταυτὰ 93. 

ΧΧΥῚ. ὃς ἂν μὴ ἢ τοοιῶν] ος ἐᾶν μὴ τοιεῖι το, 93. κα τσοιων 44. 
α ἢ ξς. ος μὴ ποιεῖ 71. ος ἐᾶν μὴ ποιὴ τοθ. νόμον τῇ ΘΙΣ] ργϑ- 
τηϊ. τον ΧΙ, 10, 444 64, γ4) τοό, τοϑ, 120, 134) 216, 243, 248. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. τὸν νομὸν Θεξ 71. τὸν νόμε (ἔς) 93. καὶ νό- 
[μον] καὶ τὸν νομὸν ΧΙ, τ9,) 64) 749 τοῦ, τοϑ, 120, 134» 236, 243, 248. 
Οοπιρὶ. ΑΙά. κα νομὸν 44. "93. νόμον τῷ βασιλ.] βασιλέως γι. 
ἑτοίμως] ἐπιμελως το, 93, 1ο8. Οοπρί. τὸ κρίμα] καὶ κριμκα 93. 

“τὸ κριναι τοῦ. ἔρχαι γινόμενον] γινεσϑὼ 19, 93. 108. ἐξὼ γινομενον 
γι. ἔραι γιγνόμενον ΑΙεχ. ἐξ αὐτῷ] ,΄οϑ. ἐάν τε 19] ητοι 

᾿ χορ, 939 108. ἐαν τε τ΄, λ΄, 3., 4} κ τε Π, ςς- ἐάν τε τ᾿. ζο. 
᾿ δὰ ἔῃ. οὐχ. 1] ταν τε εἰς δεσμα 44. ἐών τε εἰς παιδείαν] ᾿ 445 53, 
ὅ4, 71. ἐᾶν τε εἰς παιδείαν δτο. δὰ βη. οοπι.] ἢ ἐκριζωσαι ἢ τεαι- 
διυσαι ἢ ζημίωσαι τὰ νπαρχονΐα ἣ εἰς φυλακὴν ἐγκλεισαι 19. εκρι- 
ζωσαι αὐἢον ἡ παιδευσαι ἡ ζημίωσαι υπαρχοϊα ἡ εἰς φυλακὴν ἐν- 
κλισαὶ 93. ᾶς, ὐωμυνα ἣ εἰ οὐ] ἐγίλεῖσαι Ῥἴο ἐνχλισαι; 1οϑ. 

ἐάν τε ἢ ἰχριζῶσαι αὐτὸν ἢ παιδεῦσαι ἢ ἢ ζημιῶσαι τὰ ὑπάρχονα 
ἢ εἰς φυλακὴν ἐγκλεῖσαι. Οοηρ. ἐάν τε εἰς ζημίαν) ἢ ζημίαν 
γ1. εἰξ ζημίαν τοῦ [βίον] κα του ς-ς. ἔζημῦαν) ξωὴν 243, 448. 

ἰαν τε εἰς τσαράδοσιν] εαν τε εἰς δεσμα 445 ς, ς8, 64) γ4. τού, 119," 
120, 121) 134». 236, 243,) 248. ΑἸά. ΑἸοεχ. 

Α 71- 

ΧΧΨῚ]. τῶν πατέρων ἡμῶν] κα ἥμὼν 44. τοῦ Ἰσραὴλ 436. ὃς 
ἔδωκεν] - ατως 1, ΧΙ, 19, 445 ᾽ν 58, 93, τού, τοϑ, 119, 120, 134, 
436. Αἰεχ. ἐν καρδίᾳ} ἐν τῇ καρδιὰ 19, 93, το8.ι ἅτως] α 10, 
44. ςς, ς8, 93, τοῦς, 1:τσϑ, 119, 120, 121) 134, 236. Αἰεχ. τοῦ 
δοξάσαι} του δοξασανῖἧος 11, ςς. τὸν οἶκον Κυρίου] οικον 1], ςς. 
- Κυριου ΧΊ, χ216.. 

ΧΧΨΠΙΠ. Καὶ ἐπ ἐμὴ ἐπηρμένων} α Ουπὶ ἰηϊεγηθά, 71. 
ἐλᾶιον 93. τῶν συμδάλων] τῶν συνδουλων 110, 436. 
δέλων---καὶ ἐγὼ] α οσυπὶ ἱπίεττηεά. 44. 
αρχοίΐων τσανΐων 19, 93. το8. τῶν ἐπηρμένων] των δυνατῶν 10, 93, 
1ο8., Οομρί. ὡς χεὶρ ΘΕΞ] ὡς χορ Κυριου ΧΙ, 236. ΑΙεχ. ἐν τὴ 
χεῖρι Κυριου τον Θεκ μου 109, 93, 108. Οὐοπιρὶ. ἐν χείρι Θεε γ1. ἡ 
ἀγαϑη] τη αγαϑὴ 93, 1ο8. (οπιρὶ. Α ἡ 44,119. ἢ ἀγαϑὴ ἐπ᾿ 
ἐμὲ] τὴ ἐπ᾿ ἐμὲ αγαϑὴ ι9. α 71. καὶ συνῆξα] καὶ ηϑρυσα 10. τοϑ. 

και ἡϑροισα 93. ἄρχοιϊας} ἀρχοῖῆες. 1ο8. ἀναθῆνα!ι] ῥταπιϊτῖ. 
του 109, 93. τοΒ. ΟΟρΙ. μετ᾽ ἐμξ] ἐπ᾿ ἐμὲ ςΒ. - κατ᾽ οἴκων τσα- 
τριᾶς καὶ κα]ὰ φυλῶν ἐν ἀριϑμῷ πολύ (ς) 71. 

ἐᾶν τε εἰς παραδεισον ξςς. 

ἔλεος] 
τῶν συμ- 

τοάντων τῶν ἀρχόντων] των 

Ι. Καὶ ἅτό!] «τοι δὲ 44- οἱ ἄρχονἶες] κα οἱ ςς, ς8. ΑΙεχ. 
τυατριῶν αὐτῶν] ρταεταῖτς, οὐκῶν 19) 93» 198. οἱ ὁδηγοὶ δίς. δὰ ἔπ. 
οοῃ}.} και ἡ γενεαλογιαι τὼν αναβδανίων μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τὴ βασίλεια τοῦ 
Αρταξερξε βασιλεως ἐκ ΞΒαθυλωνος 19. ἔς, οὔ Αρταξ. ΤῈ ΡΙῸ τε 
Αρταξ. 93. τοΒ. καὶ ἡ γενεωλογία τῶν ἀναδάντων μετ᾽ ἐμὰ ἐν τῇ 
βασιλείᾳ ᾿Αρϑασασϑὰ τὰ βασιλέως ἐκ Βαδυλῶνος (ορ. ἀνα- 
δαίνονἶες} ργαπυλϊτῖ. οἱ ς8. αναξανες τ61. ᾿Αρϑασασϑὰ] Αρϑασϑα 
44, τοό. 

11. υἱῶν 13] τῶν υἱῶν Οοπρρὶ. 
108. 

υἱῶν 15, 2΄, 39] τῶν νιων 93, 
Γηρσών] Γηρσωμ 11, 44) τού, 119») 120, 134) 436, 448. 

Οοαιρί. Γηρσαμ 93. τιο8. ἀπὸ] και ἀπὸ 1ιο8. Ἰϑαμαρ) Θα- 
μαρ γ4. Δανιήλ] Δινιηλ 9,:. ἀπὸ υἱῶν Δαυὶδ---Σαχανία ἱπ 

οοτα. ἴ64.] αὶ οπη ἱπιειτηθά. 8... Δαυΐδ] Δαυΐϑ 13 Οοάὐϊςοες δογρὶϊ. 
᾿Ατῖές) Λατῖες 93. Ἰατὲς 8 Οοάϊοες ϑεγχιι. ᾿Ατὰς ς (οάϊοεβ ϑεγρὶ. 

111. ᾿Απὸ υἱῶν 19] απο τῶν νιων 10, 93) 1ο8. (ΟΡ. ᾿Απὸ 
υἱων---Ζαχαρίας] απο Φορος υἱων Ζαχαριαν 44. Σαχανία] Σεχε- 

γιου 19, 1ιο8. Σαναχια ςς. Σαχενιου 93. 
Π, ΧΙ, ςς, ς8, 64, γ45) τού, τ19, 134. ΟΟΙΏΡ]. ΑἸά. ΑΙεχ. απὸ τῶν 

υίων 19, 108. καὶ ἀπὸ των νιων 91. Φόρος] Φαρες 19,93, 1οβ, 121. 
καὶ μετ᾽ αὐτῷ ζχο. Δὰ ἤπ. οοπι.} καὶ μετ᾽ αὐῇες ἐψενεαλογηϑησαν 
οἱ ἀρσενὲς ἑχᾶτον καὶ πεντηκοα το. ἔς, ἔπε καὶ υἱς. τοΒ. καὶ μετ᾽ 
αὐτῷ ἐγενεαλογήϑησαν οἱ ἄρσενες ἑκατὸν τοεντήκονα. (οπιρ. μετ᾽ 
αὐτὰ τὸ] μετα το ιῖ9. τὸ σύρρεμμα] λα 44 ς8. εἐγενεωλογηϑησᾶν 
οἱ ἀρσενὲς 93. α Τὸ τού. τὸ εύρρεμμα ἑκατὸν] συξρεμμα ξς. 
καὶ πεντήκοντα] κα καὶ 44) 64, 93; 536, .χ48. ΑἸ΄. 

ΙΝ. ᾿Απὸ υἱῶν} ργρπιῖϊί. καὶ ΧΙ, 44» 74) τού, 134) 26. ΑΙεχ. 

ἢ ΔΝ εσο 

καὶ ἀπὸ νῶν} , καὶ 

᾿Απὸ υἱὼν Φαὰν Μωάξ, ᾿Ελιανὰ υἱὸς Σαραΐα, χαὶ μετ᾽ αὐτῷ δια- 4 



ἘΣΔΡΑΣ. 
ΚΕΦ. ΝΠ. 

5. χύσιοι τὰ ἀρσεγιχά. Καὶ ἀπὸ υἱωχ(Ζαϑόης, Σεχενίας υἱὸς, ᾿Αζιὴλ, χαὶ μετ' αὐτὰ τριακόσια τὰ 
6. 

ἐν: 

8. 9. 

Ιο. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Ι ς. 
δὸς ΝΝ ρ 3 μ᾿ ων .. Σ “᾿ς " ΝΌΟΣ Ν ς "᾿ ν » [ 9 ,τω.- 

16. ρὰς τρεῖφ᾽ χαὶ συγῆχὰα ἔν τῷ λαῷ χαὶ ἐν τοῖς ἱερευσι, χαὶ ἀπὸ υἱων Λευΐ δχ͵, εὕρον ἔκει. 

μα΄ 

'Βηδα ΧΙ. Βοκχει τον 93. 1το8. Βαξει (ἔς ἱπῆ8) 64. ΑἸεχ. 

ἀρσενιχά. 

γιχᾶ. 

Καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν ᾿Αδὲν, ᾿Ωξην υἱὸς ᾿Ιωνάϑαν, χαὶ μετ᾽ αὐτῷ πεντήχοντα τὰ ἄρᾳε-- 

Καὶ ἀπὸ υἱὼν Ἠλάμ, ᾿Ισαΐας υἱὸς ᾿Αϑελία, χαὶ μετ᾽ αὐτῷ ἑδδομήκοντα τὰ ἀρσενιχάς 
Καὶ ἀπὸ υἱῶν Σαφατία, Ζαξαδίας υἱὸς Μιχαὴλ, καὶ μετ᾽. αὐτῷ ὀγδοήκοντα τὰ ἀρσενικά. 
ἀπὸ υἱῶν ᾿Ιωὰδ, ᾿Αξδαδία υἱὸς ᾿Ιεϊὴλ, χαὶ μετ᾽ αὐτὰ διαχόσιοι δεχαοχτὼ τὰ ἀρσενικά. 
τῶν υἱῶν Βαανὶς ̓ Σελιμεϑ υἱὸς Ἰωσεφία, καὶ μετ. αὐτῇ ἑκατὸν ἑξήκοντα τὰ ἀρσενιχά. 

Καὶ 

Καὶ ἀπὸ 

Καὶ ἀπὸ 

υἱῶν Βαξὶ, Ζαχαρίας υἱὸς Βαδὶ, χαὶ. μετ᾽ αὐτϑ εἰχοσιοχτὰ τὰ ἀρσεγικᾷ. Καὶ ἀπὸ υἱῶν ᾿Ασγὰδ, 
3 δ εἣΝ 3 Ν Ν 2 2 “ Ἐς ἈΝ » Ν 3 Η͂ .ΝΙΟΣΟΙΝΧΝ ες" 3 Ν » 

Ιωαγᾶν υἱὸς ᾿Αχχατᾶν, χαὶ μετ αὐτὰ ἑχατὸν δέχα τὰ ἀρσεγιχᾷ. Και ἀπὸ υἱῶν Αδωνιχαὰμ ἔσχα- 
"ς ἰδὲ Ν. » 7 »» ϑ Ν » Ἁ Ν εζ τὰ 3 9. »᾿" ἐφ Νϑ 

τοί, χαι ταυτὰ τὰ ὀγοματαὰ αὐτῶν, Ἐλιφαλαᾶτ, ἱ1εηλ, χαι Σαμαΐα, χα! μετ αὐτῶν εζήχοντα τὰ 

ἀρσενιχά. Καὶ ἀπὸ υἱών Βαγϑαὶ, Οὐϑαὶ χαὶ Ζαδὲδ, χαὶ μετ᾽ αὐτῷ ἐξδομήχοντα τὰ ἀρσενιχά. 
δ ΘΝ ΙΧ Ν Ν Ν Ν 9 ΄ Ν Ν ἝΝ ςς ΄ 3 ρ, ι όέ ».» 

Καὶ συνῆξα αὐτὰς πρὸς τὸν ποταμὸν τὸν ἐρχόμενον πρὸς τὸν Εὐϊ, χαὶ παρενεξάλομεν ἐχεῖ ἡμέ- 

Καὶ 

ἀπέςειλα τῷ ̓ Ελεάζαρ, τῷ ̓ Αριὴλ, τῷ Σεμεΐᾳ, χαὶ τῷ ̓ Αλωνᾶμ, χαὶ τῷ ̓ Ιαρὶδ,; χαὶ τῷ ̓ Ελνάϑαμ, 

χαὶ τῷ Νάϑαν, χαὶ τῷ Ζαχαρίᾳ, χαὶ τῷ Μεσολλὰμ, χαὶ τῷ ̓ Ιωαρὶμ, χαὶ τῷ ̓Ελνάνψαν, σιν έν-- 

Ελια- 

Σαραΐα] Ζα- 

μετ αὐτὰ} 

Μωαβ] ργα πιεῖ. ἡγϑμένος 19. Ὀγδπηϊῖ. ἡγεμένου 93,) 1ο8.᾿ 
νὰ] Ελινα 44. ᾿Ελιαναΐ Οοπιρὶ. Ἐλιαανὰ ΑἸεχ. 
ρεια 11. Ζαραια ΧΙ, 19,93. τοϑ. Αἰεχ, Ζαρεα ξςς. 

μετ᾽ αὐτὲς 134. διακόσιοι] διακοσια 44. διακόσιοι τὰ Σ ἀρσενικά] 

ἄρσενες διακόσιοι τ. τα ὠρσενικά) αρσενες (ἔς ἰπ2) 93) 108. 
ΜΝ. Ῥεείξ οοπηπιᾶ ἱπίερτυτῃ 11. Καὶ ἀπὸ υἱῶν] απὸ 'των υἱων 

(ῆς ἰπτ4) 19. α καὶ 44, 74. 93» τοῦ, τοβ, 134. Οομηρὶ. μδεῖ καὶ 
ἴῃ οἰαγαᾶ,. τιϊμοσε Αἰεχ. Ζαϑόης] α 93. τοβ. Οοιηρὶ. “Ζαϑέης 
δἄο. δὰ ἤη. οοπι. 6.] Αμιναδαδ υἱος Ιωναϑαν καὶ τεντηκονῇα οἱ αρφενες 

10. Σεχενίας] Εχενιας 645 243, 248. ΑΙά, Σεχενιου 93νγ.10ο8.΄ 

Οοπιρὶ. υἱὸς ᾿Αζιὴλ] α το8, ᾿Αζιὴλ] Ιεζηλ ΧΙ. τριαχόσια] 
τριαχοσιοι ΧΙ, γ4,) 93. τού, 243) 248. Οοιηρὶ. Αἰεχ.. ϑδιακοσιοι τοϑ. 

τὰ ἀρσενικά] κα τὰ 44. τὰ ἀρρενικα (ἢς ἰηῇ:8) 74. : 
ΟὟΙ. Ῥεεῖξ οοπι. ἱπίερτ. 226. Καὶ ἀπὸ] α καὶ 93, ταϑ, 248. 

Οομρ. ἀπὸ τῶν υἱῶν] α τῶν 11, ΧΙ, 44, τοῦ, 124. ΑΙεκ. ᾿Αδὲν] 

Αδὴην 44. Αϑινα τ19. ᾿Αδδὶν ΑἸά, ᾿Αδὲν, ᾿Ωδὴ9] Αμιναδαξδ 93, 
τοϑ. ᾿Αϑηνωξὴϑ' τοό. ᾿ππηϑηι 120, 121, 124. Ὧδὴ9] Ὠΐζην 11], 
64, 243, 548. ΑἸά. Αδην 42. Ὠδξηδ ςς. Οομρὶ. Ωδιν ς8. Βη9 
119.- καὶ μετ ̓ αὐτῷ] α μετ᾽ αὐ τοό, το8.ι τὰ ὠρσενικα) α 44. 
ατὰ ξς. οἱ αρσενες (ἔς ροῖξε8) τοό, τοϑ. 

ΨΙ1. Καὶ ἀπὸ υἱῶν] απὸ τῶν νιὼν 93, τοϑ. οπρΡ. Ἠλὰμ]) 
Ηλα 11. Ελαμ το, ΙοΒ. Νααμ 44. τοῦς 110, 120, 1212 134) 236. 

Αιλαμ 64, 93, 243. 248. Ναα γ4. ᾿Ελὰν Οοπηρ!. Αἰδὰμ ΑἸΙά. 
Ἰσαΐας} Ιασεια 11. Ἰεσσία ΧΙ. Ιεσσιας το, 93, τοΒ. Ισαια 44, 
ό4ᾳ, τού, 134.236,243. Ιησαια ς8. Μισαια 74ᾳφ. Ἡσαιας ττο. ΑΙά, 

Σαῖας 248. Ἠσαΐα ΑΙεκ. ᾿Αϑελία] Αϑελει 11. Αϑλια ΠΙ. Ε- 

λεα ΧΙ. Γοϑόλιου το. Σαϑελια ς8. Γοϑόνιου 93, ιο8. τὰ ἀρ- 
σενικά ] οἱ ἄρσενες (ἔς ἰπῖτα) 19, 93. α 44. ατᾶ ξξ. - 

ΨΙΠ. Καὶ ἀπὸ] καὶ ἀπὸ τῶν 19, 1οϑ, απὸ των 93. Οοημφὶ. 
Ζαθαδίᾳς) Ζαδδεια 11. Ζαραιας ΧΙ. Ζαυδιου τς. Ζαδδιας 44. 
6, 120, 121) 134) 243. Οοπμρὶ. Αἰεχ. Ζαδδιου 93, ιοΒ. Ζαυδιας 
τού, τι9.0. Μιχαὴλ] Μαχαηλ 11. ὀγδοήκον]α) ᾿εὐξομήκονϊα 
(Ης) 93. ὀγδοήκον]α---᾿Αδϑωνικὰμ σοι. 12. ο΄. και απὸ τῶν νιων 
Αδωνικαμ ς8.. τὰ ἀρσενικά) κα 44. τοό. α τὰ ςξ. 

ΙΧ. εεῖ τοῖϊυπὶ σοπηπΊα 19, 44. Καὶ ἀπὸ υἱῶν] α καὶ 64. 
απὸ των νιων (ῆς ἰῃ8) 93, 1ο8. ΟοτηρΙ. Καὶ ἀπὸ υἱῶν---διακόσιοι] 
αὐα διακοσια τοό. ᾿Αξαϑία] Αδδια γ4. ΑΙ4. Αἔδιου 93, τοβ. 
Αξαδιας 248. Οοτηρί, Βαδιὰ Οοάεχ τπυ5 ϑεγρ. 1ὴλ] Ιεμαὰ 1, 

ςς. Ἰεειὴλ ΑΙεκ. διακόσιοι] διακοσια 74. δεκαοκτὼ] καὶ ὀκτω 
93. οκτωκαιδεκα τοϑ. 

Χ. είωπε Πῖς οοπὶ. ἰηΐερτ. το. εἴ 11. ἴῃ Ο(οαϊΐϊος 74. 
τῶν] α τῶν 11, ΧΙ, 44, τού, 134) 236. ΑἸεχ. α καὶ το» το, 248. 
Βαανὶ] 11. τον» ςς», 93, 1οϑ. Οοπρὶ. Βανι το. Σελιμὰϑ] Σα- 
λομωθ το. Σελεμι"9 ςς. Σαλημων 93) τοΒ. Σελιμαϑ 19. ἾἸω- 
σεφία.} Ιεσσεφια 19, 1ιο8. [Ιεσεφια 44. τὰ ὠρσενικά] ἀρσενες (βς 
σοι. ἴε4ᾳ.} 19. α 44. ατα ςς. 

ΧΙ. Καὶ πὸ υἱῶν] απὸ των νιων (ἢς ἱπίτα) 248. 

...»9 

Και απὸ 

Βαδὶ 15] 

Ζα- 

Βαβι 29] 

εἰκοσιοχτὼ ) εοδομηκον]α- 
εἰχοσι καὶ ὀχτὼ 19, 93- ρὴ 582. τῶ ἀρσενικῶ} λ. 44 

χαρίας] Αξαρια ςς. Χαριας 248. υἱὸς Βα6)}] , 44. 

Βαδιει 19, τοϑ. Βαΐξηϊ ο2. Βαξεὶ ΑΙά. 
οχτω 1], ςς. 
236. 

γοε. 111. 

ΧΙ. Ῥεεῖξ οοπι. ἱπίερτ. 19. Ασγαδ] ΑγαδῚ]. ΑΖ, Γδ 
([ς) 44. τοό. Αεγαδ τοϑ. Αγαδ τι, 134. 436. ΑἸεχ. 
γῶν} Ιωναν 44. 64,.2.4.3,) 248. (ὐοπιρί. ΑΙά, 
᾿Ακκατὰν] ἄκαταν 11, τοό, 248. (ὐοιμρί. 

Ἰωα- 
Ιωαννὰν 74, τού, 134. 

Οκαταν ό4. Εἰκατῶν 

ΑἸά, δέκα] εἴκοσι 93, 108. τῷ ἀρσενικά] α 44. 

᾿ ΧΙ]. ἀπὸ υἱῶν) απὸ τῶν νιῶν ςς. ᾿Αϑωνικὼμ)] Αϑανεικαμ 11. 
Αδωκαμ 134- ἔσχατοι] ἐζχατὶ Οοάεχ υπιι5 ϑειρὶὶ. Οοάϊςος͵ 14 

τη Ἐα. ψεμεῖα ἐ ἐσχαρι. υἱτατηαυε ἐχ ἀγοῃεῖγρο Ούξοο ἴσχατι Ῥω 
ἔσχατοι. καὶ ταῦτα τὼ ὀνόμαϊα αὐτῶν] α 44. αὐτῶν] αὐτῷ 
ΑΙά4,͵, Ἐλιφαλὰτ) Αλειφατ 1. ἘΕλιφαλαϑ' ΗΙ, 44, τοῦ, 134; 236. 
Ἐλιφααϑ' ΧΙ, Ἐδιφαλαϑ 64, 243, 248. Ελιφαϑ το. Ἐδιφαλὼτ 
ΑΙ. ᾿Ἐλιπαλᾶτ 12 Οοάϊςες δεγρ. ἸἐἸΙῺεὴλ]) καὶ Ενεα 11, ΧΙ. 

Ἐπ|λ11Π1. [Ιεΐηλ 64, τού, 1τοϑ, 119, 120, 121, 134. (οτηρί. γ Οοἀϊ- 

οο5 8εγρὶϊ. α 93» 243, 248. καὶ Σαμαΐα] Ζαξεϑ 44. Σαμαιας 
93. ακαὶ τοϑ. καὶ Σαμμαΐα ΑΙά, καὶ Σαμαεία ΑΙεχ. καὶ Σα- 
μέα Οοάεχ υπι8 ϑεγρὶ!. Οοάϊςεβ 14. συλ Εἀ. Ψεπεῖδ Σάμὰά. καὶ 
μετ᾽ αὐτῶν] 11. καὶ μετὰ αὐτῶν ΑΙά.  ἑξήκ. τὰ ἄρσεν.} ἄρσενες 

ἑξηκοντα το. ἑδδομηκοντα 44. οἱ ἄρσενες ἕξηκοντα 93) 1.98. τὰ 
ἀρσενικά) α τὰ ΧΙ, ς8. [ηἴεγ φοπΠὶ. 132. εἴ 14. Ροπῖΐ ἀ0ὸ Τοιη. 10. εἴ 
11. {0 ρεσῖι!5 οὔ 74. . οὖ. 

ΧΙΝ. Ῥεείξ οοπι. ἱπίερε. 44. Βαγεαὶ] Γαΐῦδβαε ΠΠ1. Βαγὸ 
ϑὲ ΧΙ, Γαξεῖα 19, τοϑ, Γαΐξεα ς8. Βαγουια 9,3. Βαγεὲ 248. 
(οπιρ. βΒαγουαΐ---ἰδομήκοντα) Βαγοιϑι και μετ᾽ αὐἾου ογδοηκον- 

τα 1. οὐϑαῖ] Αϑαες το. Εἰουϑαῖ ς8. Ιωϑαΐ 93. Ὥϑαει τοβ. 
καὶ Σαδ5δ], ΧΙ. Ζαξὲδ)] Ζαχουμ το. Ζακχουρ 93, τοῦ. Οοτηρί. 
Ζαξουϑ ττιθ. μετ᾽ αὐτῷ] μετ ̓ αὐῆων 19, 93» ιοϑ, 119, 248. (οαγρὶ. 
ἑδϑομήκοντα͵) ογϑδοηκοια ςς. τὰ ἀρσενικά] οἱ ἀρσενες (υϊ ἕρπὴ 

109. χ-τὰ 555 98. ᾿ 
ΧΥΝν. Καὶ συνῆξα] καὶ εἰ πϑροισα 19, 93», 1Ιοβ. αὐτὲς πρὸς] τους 

ὥρος τῖι9. στοὸς τὸν ποταμὸν] παρα τὸν ποτάμον τ, 93» 108. 
α τὸν Οουνρὶ. ΑΙΔά. τὸν ἐρχόμενον] τον ἐχόμενον 19, 64, 93» 243. 
ΑΙά. τωρὸς τὸν Εὐ}] α τρος τ224. Εἰ] ἕνειμ 11. Θουσι ΧΙ, 
νει 19. ΑΙεχ. Νινεὺῦν γι1. τοαρενεδάλομεν} ττ-ρενέδαλον μὲν 44. 

τοαρενεδαλον 243, 248. ἰχεῖ 1]... 71. καὶ συνῆκα) και κατε- 
γνοησᾶν 190. και κα]ενοησα 93, τοΒ. καὶ ἐν τοῖς ἱερεῦσι} α ἐν ΧΙ. 
α τοῖς 19. καὶ ἀπὸ νἱῶν] καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν 1ῷῳ 9,.. Λευὶ 
Λενεὶ ΑΙεχ. 

ΧΥῚ. τῷ ̓ Ἐλεαζαρ] τὥρος τον Ελιεζερ το. λα τῷ 44, 71. τὸν Ἐ- 
ληζερ 939) 108. τῷ ̓Αριὴλ]) κὸν Αριηλ 10) 93ν 108. κα τῷ 44. τῷ 

Σεμεΐα] τῷ Σαμαια 11, ΧΙ, τὸν Σεμεεις 19. Σεμεσιαν 44. τον Σε- 

μέεια 93. τὸν Σεμεειδ ᾿ιοϑ. καὶ τῷ ̓ Αλωνὰμ) καὶ τῳ Μαωναμ ΧΙ, 
ζῶ, ςθ, 64, τού, 119, 120, 1215) 134) 236, 243. τὸν Ελιναϑαν 109, 
93.108. Μωωναμ 44. Μαῶώναμ γι. καὶ τῶ Βχωναμ γ4. τῳ Μαω- 
γαμ 348. καὶ τῷ Ελινάϑαν Οοηρί. καὶ τῷ Μαωνὰν ΑἸά. καὶ 
τῷ Ἰαρὶ6] καὶ τῳ Αρεξ 11. καὶ τῳ Ιωρειμ ΧΙ. τὸν Ιαρειξ 19. ακᾶΐι 
Τῷ 44) 1. τω Ἰαρηξ ς8, 248. χαὶ τῳ Ιαρειξ 64. και τω Ιωιαριδ 

74- τον Ιαριξ 93» 1ο8. χαιίιτῳ Αριδ το. καὶ τῷ Ιαρὴδ Οουνί. 

καὶ τῷ Ἐλναϑαμ) τον ἕαναϑαν 19, τοϑ, Ἐλναϑαν ᾿Ελναϑαν (80) 
44- κα ς8. καὶ τῳ Ελναθαν 645 τού, 110, 134) 243. τὸν Ελναϑαν 

93. τῳ Ελχαϑαν 448. τῶ Ἐληχϑὰν Οοπιρὶ. καὶ τὸν ᾿Ελναθῶν 
8 Οοάϊςεβ8 ϑεγρίὶ. καὶ τῷ Ἐλναϑαμ:- Ἰωαρὶμ} α οὐπι ἰηίεσιιοᾷ, 
)1. καὶ τῷ Ναϑαν) τὸν Ναϑαν τ0, 93) 1ο8.. α Χαι τῷ 44. και 
Ε 



τοῦ. 

ΕΣΔΡΑΣ. 

τὰς. 

ΚΕΦ. ὙΠ]. 
Καὶ ἐξήνεγχα. αὐτὰς ἐπὶ ἄρχοντας ἐν ἀργυρίῳ τοῦ τόπε, χαὶ ἔϑηχα ἐ ἐν σὅματι αὐτῶν λό-- 17. 

γους λαλῆσαι πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν τῶν ᾿Αϑινεὶμεἐν ἀργυρίῳ τοῦ τύπου, τοῦ ἐνέγχαι ἡμῖν 
Ν » “͵͵͵͵͵κκ“.. “ως » 
ἄδοντας εἰς οἶχον Θεδ ἡμῶν. 

δεχαοχτώ. 
"4 

εἴχοσι. 

δινὶμ διαχόσιοι εἴχοσι, πάντες συνήχϑησαν ἐν ὀνόμασι. - 

Ἅ ρὸ [φν ρ᾿ φ: ." 

Καὶ ἤλθοσαν ἡμῖν ὡς χεὶρ Θεδ ἡμῶν ἀγαϑὴ ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἀνὴρ σα--: 
ν 5 Ν εὦο ν ε“. Ν ε"Ὁ 5 ΄ -. » Ν "ὕ ε ενἣΝ ;, »““ “ΣΦ ΄ 2 ν- 

χῶν ἀπὸ υἱῶν Μοολὶ, υἱξ Λευὶ, υἱξ Ἰσραηλ' χαὶ ἀρχὴν ἦλθον οἱ υἱοὶ αὐτῷ χαὶ ἀδελφοὶ αὐτῇ 
Ν, ν. » ᾽ Ν Ν 9 “4 ΔΚ ϑΝ ς» ἯΗ 2 Ν » » ἯΗ ενΝ 9 Ὅ.Ὁ 

Καὶ τὸν ᾿Ασεδία, χαὶ τὸν σαΐα ἀπὸ τῶν υἱῶν Μεραρι, ἀδελφοὶ αὐτᾶ χαὶ υἱοὶ αὐτῷ 

Καὶ ἀπὸ τῶν Ναϑινὶμ, ὧν ἔδωχε Δαυὶδ χαὶ οἱ ἄρχοντες εἰς δαλείαν τῶν Λευιτῶν, Να- 
“9 ΄’΄ 3 ἴω » ὃ", Ν, 

Και ἐχάλεσα ἐεχεῖ γηςείαν ἐπὶ τὸν 70- 

ταμὸν ᾿Αδὲ, τοῦ ταπεινωϑῆναι ἐνώπιον τῷ Θεξ ἡμῶν, ζητῆσαι πὰρ αὐτὰ ὁδὸν εὐσείαν ἡμῖν χαὶ 

τοῖς τέχγνοιίς ἡμῶν χαὶ πάσῃ. τῇ χτήσει. ἡμῶν" Ὅτι ἡσχύννην αἰτήσασθαι παρὰ τ βασιλέως δύ-. 

.γάμιν χαὶ ἱππεῖς σῶσαι ἡμᾶς ἀπὸ ἐχϑρδ ἐ εν τῇ ὁδῷ, ὅ τι εἴπαμεν τῷ βασιλεῖ, λέγοντες, Χεὶρ τϑ 
Ῥ᾽Ὃ ἐκ " ϑ3ϑιιμπ"- ΄ Ν ἰφὰ φΦ4Φ4Ἐ}κ»ΝἙἉ 3 ϑ ζ΄ Ν »ἤ ϑ " Ν, Ν δι,» »ς 

Θεϑ ἡμῶν ἐπὶ πάντας τοὺς ζητᾶντας αὐτὸν εἰς ἀγαϑόν' χαὶ χράτος αὐτϑ, χαὶ ϑυμὸς αὐτῇ ἐπὶ 
΄ ν᾿ 9 φ΄ 9 .ᾳ.» ζ΄ “Νϑῷϑ 2 φ Ν. ἰδ “΄κς ἰδ ἃ, 

“σαντὰς τὸς εγχαταλείποντας αὐτὸν. Και εἐγηςεύσαμεν χαι ἐζητήσαμεν παρὰ τὸ Θεδ ἥμων περι 
Ν 32.»,ᾳβ 4 ᾿ς Ε μρὸ Ν Δ“ Ξ ν᾽ 4 “αᾳἰκις φ4ῆ ΄ " « "2 

τἄτα, χαὶ ἐπήχεσεν ἡμῖν. Καὶ διέςειλα ἀπὸ ἀρχόντων τῶν ἱερέων δώδεχα, τῷ Σαραΐα, τῷ ᾿Ασα- 
δία, χαὶ μετ᾽ αὐτῶν ἀπὸ ἀδελφῶν αὐτῶν δέχα. 

8, 248. Οοηνρὶ. κα 120. καὶ τὸν Ναάϑαν 8 Οοαϊΐςεβ ϑεγρ. καὶ 
τῷ Ζαχαρίᾳ] τον Ζαχαριαν 19» 93. 1Ιο8. Ζαχαριαν 44. κα και ς8, 
548. Οοπιρί. καὶ τῷ Μεσολλὰμ] καὶ τῶ Μεσεαμ ανδρας 11. χαὶι 
Μοσολλαμ ανδρας ΧΙ. τὸν Μεσσολαμ το. καὶ τω Μεσωλαῦ 44. 
α καὶ ς8. τὸν Μεσολαμ 93. καὶ τω Μεσολαμ τοό6. τὸν Μεσολλαμ, 

1οβ. τω Μεσσολαμ “48. (οπιρῖ. Μεσολλὰμ] Μεσσαλὰμ ΑἸά. 
καὶ τῷ Ἰωαρὶμ] καὶ τῳ Αρειδ Π. καὶ τῳ Αριξ ΧΙ. α 19,93) 108. καὶ 
"Ιωαριδ 44. κα και ς8. χαὶ τῳ Ιωαρειμ 64. ΑἸεχ. καὶ τω Ἰωιαριδ γ4, 
134. καὶ τω Ιαριδ τού, 26. χκᾶι τῷ Ιωγαριξ 119. τῶ Ἰωρειμ 248. 
ἄρχονϊας τῶ Ἰωρεὶδ᾽ Οὐοπιρὶ. καὶ τῷ Ἰωρεὶμ ΑΙά. καὶ τῷ ᾿Ελνα- 
9α»ν] καὶ τῳ Ἑαναϑαν 11. αὶ 19, 93, 1ο8. καὶ τῳ Ελναϑαμ 242. 
συνιέντας συνιούϊας (11. οὐπι ε ἴαργᾷ ε) ςς. φγαηγίττ, ἀνδρας ΧΙ. 
αρχοϑϊας συνετες 19, τοΒ. συνιενες 44. αρχον]ες συνετες 93: 

ΧΥ]. Καὶ ἐξήνεγκα] καὶ ἐξηνεγκαν 44, 74, ττ9. καὶ ἐνετειλά- 
μην Ὁοιηρί. Καὶ ἐξήνεγκα---τῷ τόπε 15] καὶ ἐνετειλάμην αὐτοῖς 
τρος Αδαει τον αρχοἷα ἐκ μασφεν τὰ τοπα ἐνέγκειν ἡμῖν λειταῤγας 
9, 1τοϑ. ἔς, ηἷἢ Αὐδαϊ, 93. αὐτὰς] αὶ 44. αὐτοῖς Οὐοπηρὶ. ἐπὶ 
ΨΜ ἀρχονας] ἐπι αρχοῖῖος Η, ΧΙ, 44, 134,)343. πρὸς ̓ Αδαὶ τὸν ἄρχον- 

.ς τὰ Οομπιρὶ. ἐν ἀργυρίῳ 19] ἐναργυρίς (ἢς) 243. ἔς, ἀϊδ᾽υπέξ. ΑΙά. 
ἐν ἀργυρίῳ τὰ τόπε 1] λτϑ 55. ἐκ μᾶσφεν τὰ τοπα 93. ἶχ κασφιὶ 
τὰ τόπε Οοτωρ. χκαὶ ἔϑηκα] και ἐϑέμην 19, 93.103. καὶ ἔϑη- 
κα---τόπου 29] αὶ οὐπὶ ἰωϊεγαιθα. 44. ἐν ςόμαϊι} ἐν τω ςομαἾι το, 
93» 1ο8. αὐτῶν] αὐτῷ ΑἸά. πρὸς τὰς ἀδελφὰς ργαποιῖττ, προς 

Αδδαει καὶ το. (ὐοπιρὶ. ῥγϑεπηῖτ. ἐδάφη), πᾶ Αὐδαΐ, 93. Ῥγατηῖτ, 
εράδηι, πἰἢ Αδδι, τοϑ. ἄδελφ. αὐτῶν] αϑελφ. εαὐΐων ΧΙ. τῶν 
᾿Αϑινεὶμι) τῶν Αϑάνειμ 11, (ΧΙ. ροίξεα υἱ ἰπ Εά.) ς8. ΑΙεχ. τος Ανα- 
ϑιναιες 19. τῷ Ναϑινὴμ (80) 64. τῶν Αϑανιμ 71, 74. τού, 134. 
τες Ναϑαναιδς 93. τῆς Ναϑιναιες 1ο8. Οοπιρὶ. τῶν Ναϑινιμ 110, 
121) 216. των Ναϑινιειμ 448. ἐν ν ἀργυρίῳ 29] τες ἐν μασφαιν 93. 
τους ἐν μασφεν τιοϑ. ἐν ἀργυρίῳ τῇ τόπε 2 ̓  ΤΣ], 64, 248. ΑΙά. 

τοὺς ἐν μασφεν (υϊ νἱἀετυτ) τῇ τοπὰ 19. τὰς ἐν ἀργυρίῳ τῇ τόπου 
κασφιέ Οοπηρ. τοῦ ἐνέγκαι) ἐνεγκεῖν 19, 1ο8, και ἐνέγκατε 44. 
ἐνεγχαΐω 71. λιτὰ 747) 110) 1349 236. τὰ ἐνέγχειν 93. ενεγχαΐε τού. 
ἄδονας] λειτεργες χαι αδούΐας τ9, 93. τοΒ. (ὐοπτρὶ. αδονῆες 44. εἰς 
οἴκον ΘεΣ ἡμῶν] εἰς τὸν οἰχὸν τοῦ Θεὰ ἡμῶν 19,93. Θεδ ἡμῶν») 
ἃ ἡμῶν 71. ῥυβειηϊῖ. του το8. Οοπηρί. 

ΧΥΤ]. Καὶ ἤλθοσαν] και ηλϑον 19,93, ιοϑ. Οοηιρὶ. ἡμῖν} 
Ρταταττ. ἐν ὡς. ὑμῖν τού. ἡμῖν ὡς χεὶρ Θεξ ἡμῶν ἀγαϑὴ ἐφ᾽ 
ἡμᾶς] 71. ὡς χεὶρ Θεδ] ὡς καὶ χεῖρ τῇ Θεδ 10, 93, 1οβ. Οοαιρῖ. 
ἢ χειρ Θεξ 1100 ἀγαθὴ] ργαπιῖ. ἡ 19, 93, 108, 119. ΟΟΠΡΙ. 
ἀἰνὴρ σαχὼν] ἀνὴρ συνέος το, 93, τοϑ. Οουρὶ. ἐπε εν σαχωχ,͵ 
11. ἀσιξιδασαχωλ ΧΙ]. Μοολὶ] Μοολεςε το. Οοιηρὶ. Μουλι. 44, 

α 71. Μοολλει 92. Μοσαι 243. Μωσε 248. Μωσαὶ Α΄. 

υἱϑ Λευὶ] α 19) τοϑ. τοὺ Λευι 64, 243, 248. Οοτηρ!. ΑΙά, κα υις 71. 
υἷξ Ἰσραὴλ] -᾿ καὶ εϑηκα ἐν γοματι αὐΐων λογους 44. τοῦ Ἰσραηλ 
64, 243. 248. (πρὶ. ΑΙ4ά. κ, 71. καὶ αρχὴν ὅς. δ4 ἤη. ςοη1.} 
ν" 44. καὶ ἀρχὴν ἦλϑο»} ἐν ἀρχὴ Σαρουΐα τ9, 93, τοΒ. καὶ Σα- 
ρεία Οομρὶ. χαὶ ἀρχὴν ἤλϑον οἱ υἱοὶ αὐτῷ} κα 71. ἤλϑον] ηλ- 

ϑόοσαν 11, τς. οἱ υἱοὶ αὐτξ} χαν υἱοὶ αὐΐα το,93. κα οἱ ξς), 74) 134. 
Ρταιηϊ. καὶ τοϑ. Οορὶ. καὶ ἀδελφοὶ αὐτῷ] καὶ οἱ ἀδελφοι αὐῇε 
τὉ, 03,9 1983. δεκαοχτώ)] οκτωκαιδεκα 11, το, ς ς», 93», 1οϑ. 

ΧΙΧ. τὸν ̓ Ασεξία) Ασσαβια 19) τοϑ. τὸν Ασεδαα ς8. Ασαβια 

“κ, Ψ» ϑ ρὸ Ν 3 ΄ ς ᾿ 

Καὶ ἐςησὰ αὑτοῖς τὸ ἀργύριον «χα! τὸ 

ΕΙΩ ἴὸ 

19. τὸν Σαραθιᾶν 93, 108. 

χρυσίον 

καὶ τὸν Ἰσαΐα)] Ἡσαΐαν 44. τὸν Ἰσαία)] 

τὸν Ὥσαια 1], ΧΙ. ]εσσια 19, 108. τὸν Ὥσαϊαν ςς. τὸν Ασαΐα 
ξ8, 248. Ασαια γι. τὸν ἴσεα γ4. Ϊεσσιαν ο1. τὸν ἴασια τοῦ. 

Ἠσαΐα Οοπρὶ. ΑἸά. ἀπὸ τῶν υἱῶν] α τῶν ΧΙ; το, 44 ς ς) ςξ8,6 6 

74,).03. τού, τοϑ, 134) 236. Οοπιρ!. ΑΙεχ. ἀπὸ τῶν υἱῶν Μεραρὶ, 
ἀδελφοὶ αὐτῇ 71. Μεραρὶ) Μεριρα 64, 243. Μέεραρει 93. Μερι 

ἀδελφοὶ αὐτῷ δις. δὰ μιν. οοη,.} καὶ τὼν υἱων αὐΐου καὶ των 
αϑελφων αὐῇου εἰκοσι 19, τοῦ. ἤῆς, πΙ] αδελφων αὐΐων,9,. συν τες αδελ- 

φους καὶ νιες αὐΊου 44. καὶ υἱοὶ αὐτῷ] καὶ υἱοι αὐΐων 11, ΧΙ, ξξ, 

ς8, τού, 120. υἱοι αὐΐων γι. καὶ οἱ νιοι αὐτῶν 74, 134. Αἴεχ. 
ΧΧ. Ναϑινὶμ 13] Αϑιναίων 19. Ναϑανιμ (ῆς ἰπη8) ς8. Να- 

ϑινεῖμι (ῆς ροϊεεα) 64. ΑΙά. ΑΙεκ. Ναϑιναίων 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Να- 
ϑινιειω. 248... ὧν ἔδωχε-- Ναϑινὶμ 2.1 , οὐπὶ Ιηϊογπηθά, ς2, 71. 
Δαυὶδ] ργαπηττ, ὁ βασιλεὺς 19.593. ϑαυλείαν] τὴν δουλειαν 19, τοϑ. 
σηλοναμ ς8. τὴν δουλιαν 9. Ναϑινὶμ 2] Ναϑιναιοι 19, τοϑ. 
(οπιρὶ. Ναϑηναιοι 93. διακόσ. εἴκοσι] διακοσ΄.. καὶ εἰκοσι ΠΠ| ες. 
εἴκοσι] δέκα 71) 74, τοῦ, 119, 120, 134, 236.-.ὸ τοᾶντες] Ἐ ατοι 
19. 93.- ΟΟμΠΡΡΙ. συνήχϑησα») ονομασϑησαν το) 93. ὠνομασϑη- 
σαν τοϑ. Οοπλρί. ἐν' ὀνόμασι] α ἐν 19. ἐν ονομᾶτι 44, 110, 121. 

ΧΧῚ, Καὶ ἐκάλεσα) καὶ εἐκηρυξαν 19. καὶ ἐκάλεσεν 71. και 
ἐχηρυζα 93, τοβ. ἐπὶ τὸν ττοταμὸν] ἐπι τοῦ ποτάμου το, 93. 1οϑ. 
᾿Αδὲ] Θεὲ 11. Θουλι (ῆς ἰηζτα) ΧΙ. 

ςς. Ἄϑουε 443) 248. Οοπιρὶ. ᾿Αϑὲρ ΑἸά. τὰ Θὲξ ἡμῶν) α τοὺ 

44, ξζ) 8, 74. τού, 1324, 226. ΑἸεχ. ζητῆσαι) ῬΓατηἶτῖ, τοῦ 10, 

93, 1τοϑ. καὶ ζητῆσαι 4. παρ αὐτῷ} σαάρὰ του Θεξ το, τοϑ. 
ἡμῖν] καὶ ἡμῖν τῖο.0ῦ καὶ πάσῃ ὅς. δὰ ἤπ. σοπι.] α 44) 71) 134. 
τῇ κτήσει] τὴ υπαρζει 10, 93, 108. τῇ χτίσει 74) τού, 120. ΑἸά, 

ΧΧΙΙ. Ὅτι ἡσχύνθην)] ἡσχυνϑὴν γὰρ 19. τι ἡσχυνϑησαν 44. 
ησχυνϑὴ γαρ 93ν 1οὃ. αἰτήσασϑαι] αἰτῆσαι το, 93, το8.: παρὰ 
τοῦ βασιλέως] περὶ τοὺ βασιλέως ΑΙα. δύναμιν} ἝἭ περι τὰτα 44. 

καὶ ἱππεῖδ] καὶ ἰσχὺν ξ8.. καὶ ἱππεῖς--ερὶ τότε ἴῃ οοτη. ζ64.} 
α Οοὐπὶ ἰηϊεγπ)εά. 44. σῶσαι ἡμᾶς] ῥτατηϊτῖ. τε τ9, 93) 1ιο8. ὅτι 
εἴπαμεν] οτι εἴπωμεν τ0, τοῦ, 134. ΑἸ4ά. οτι εἰπομεν ς8, 74, 93, 1ο8, 

τ19, 236, 243, 248. (πρὶ. Αἰεχ. Χεὶρ τῇ ΘΕΣ] ργατηϊτ. ἡ 10, 
93,» 1ο8. ὡς χειρ Θεξ ςς. τῇ Θεὲ ἡμῶν) Κυριου 71. τοὺς ζη- 

τϑν]ας τους κατοικουνῇας και ζητουνας ς8. αὐτὸν εἰς ἀγαϑόν) 

α αὐῇον 248. καὶ κράτος αὐτ] ἡ δὲ ἰσχχυς αὐἾου τ9, 93, το8. α 71. 
καὶ ϑυμὸς) καὶ ὁ ϑυμος το, 93. καὶ ϑυμοὶ Ὁοπιρί. ἐπὶ ταᾶν- 
τας Δ] λ τσαιΐας γι. τοὺς ἐγκαταλείπονϊας] α τους 1]. (ςς. υἱ νἱ- 

ἀεῖιγ) ΑΙεχ. τοὺς ἐγκαταλιποιΊας τοῦ. 
ΧΧΙΠΠ. Καὶ ἐνηςεύσαμεν] κα )γ1. Καὶ ἕνηςεύσαμεν---σῶς ὃ 

γαϑιμός ἴῃ οοτη. 34.] α οὐπὶ ἰηίεττηεά, 8, τοαρὰ τῇ Θε8] α τοῦ 

γ4) τού, 134) 236. ΑΙεχ. Θεξ ἡμῶν] α ἡμῶν 71. ἡμῖν] μων 
ΧΙ, το», 93» τιοϑ. Οοπιρὶ. 

ΧΧΙΨ. Καὶ διέςειλα] καὶ διεςείλατο ΧΙ. καὶ ἐλάξομεν Οοάεχ 
ὑπὺ5 ϑεγρῖῖ, ἀπὸ ὠρχόντων] ἀπὸ τῶν ἀρχοντῶν 19, 93. 108. τῶν 
ἱερέων} ργαπιῖτῖ. καὶ ςς. κα τῶν ΑἸά.. τῷ Σαραΐα] τὸν Σαραμιαν 

τῷ ᾿Ασαξία] τῳ Σαδιᾳ 111. τῳ 
ΧΙ, ςς. καὶ τὸν Ασαάμιαν 19. Καὶ Τὸν Ασαδιαν 93. τῷ ̓ Ασαξία 
δις. δά ἤη. οοη).} καὶ τοις ἐτεροις 71. καὶ μετ᾽ αὐτῶν δις. δὰ ἤη. 
(οτ,.} κομ τῶν αδελφὼν αὐΐων μετ᾽ αὐΐων το, 93. ἔς, πἰἢ αδελφ. αὐῇε, 
1ο8.Ὁ. ἀπὸ ἀδελφῶν αὐτῶν) Α 44. απὸ τῶν 1190. ἀϑελφῶν} των 

93. κα τὸν Οοπρρὶ. 

Δαουαϑ 10» 93» ιο8. Θεετοὺ 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
25. 



ΕΣΔΡΑΣ. 
ΚΕΦ. ΜΠ]. 

χαὶ τὰ σχεύη ἀπαρχῆς οἴχου Θεῷ ἡμῶν, ἃ ὕψωσεν ὃ βασιλεὺς χαὶ οἱ ἱ σύμθελοι αὐτξ χαὶ οἱ ἄρ. 

ἐ.» { “μ᾿. "' 

““-᾿ 
τ χα} ] τι 
ἣ ἤ 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

42. 

38: 

ἐν Υ ΧΧΎΤΙ. 
κ΄ ΜΝ ΗΝ καφεδὴ Π, ςς. 

τον 

αὐτῷ] 5 αὐα 44. 

"Κυρίῳ ς 97, αἰζεσυῖγ. συ τὰ ἰατεττηδα, τού. 

χόγτες αὖτ, χαὶ τσᾶς Ἰσραὴλ οἱ εὑρισχόμενοι. Καὶ ἔςησα ἐπὶ χεῖρας αὐτῶν ἀργυρίβ τάλαντα 
«ε ’ ξ΄ ΄"ς ’ 3 ρΦ ς Ν Ν ΄ ’΄ ς Ἁς Η ρὸ 

ἑξαχύσια πσεντήχοντα, χαὶ σχεύη ἀργυρὰ ἕχατον, χαὶ τάλαντα χρυσίου. ἐχατον, Καὶ χαφουρῆ 
; “,χἯ,͵,ν»ἷ » ΠΝ ἐν ΄ . 2 ᾿ μ᾿ ΄ ᾽ »" ΄ » . » 

χρυσοῖ εἴχοσι εἰς τὴν ὁδὸν χίλιοι, χαὶ σχεύη χαλχδ ςίλξοντος ἄἀγαϑδ διάφορα ἐπκιϑυμητὰ ἐν 
ξ΄ Ἁ.᾿ 6 κὶ » Ὗ ΞΕ κ ς ς [ων φ’ ἰδ ξ΄ ᾿ς Ν ᾿ 4 φ; Ἢ ᾿Ἄ, .νΝ 9᾽ ΄ ." 

χρυσίῳ. Καὶ εἶπα πρὸς αὐτῆς, “Ὑμεῖς ἅγιοι τῷ Κυρίῳ, χαὶ τὰ σχεύη ἅγια; χαὶ τὸ ἀργύριον καὶ 
Ν ΄ ες. {5 ἰωὲ φ΄ ἮῈ ,΄ ς »᾿" 

τὸ χρυσίον ἐχᾶσια τῷ Κυρίῳ Θεῷ “΄ατέρων ἡμῶν. ᾿Αγρυπνεῖτε χαὶ τηρεῖτε" ἕως ςῆτε ἐγώπιον 
ἀρχόντων τῶν ἱερξων χαὶ τῶν Λευιτῶν χαὶ τῶν ἀρχόντων τῶν “πατριῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ, εἰς σχηνὰς 
οἴκου Κυρίου. 

ΝΣ»), ε ε ρ᾿ Ν᾽ ες ρο Ν ὋὍ 3 ΄ Ν ἰ- ’ ν 

Καὶ ἐδέξαντο οἱ ἱερεῖς χαὶ οἱ Λευῖται ςαϑ μὸν τῇ ἀργυρίου χαὶ τῇ χρυσίου χαὶ 
τῶν σχευῶν, ἐνεγχεῖν εἰς Ἱερεσαλὴμ εἰς οἶχον Θεξ ἡμῶν. Καὶ ἐξήραμεν ἀπὸ τῇ ποταμξ τῷ ᾿Αϑὲ 

ἐν τῇ δωδεχάτη τῷ μηνὸς τῇ πρώτου τῇ ἐλϑεῖν εἰς Ἱερουσαλήμ’ χαὶ χεὶρ Θεξ ἡμῶν ἦν ἐφ᾽ ἡμῖν, 
ν Σ 367 ες “ ΣΝ ν 9 ν ͵΄ Η “Ὃ εΔ.- 

χαὶ ἐῤῥύσατο ἡμᾶς ἀπὸ χειρὸς ἐχϑρδ χαὶ “πολεμίου ἐν τὴ ὁδῷ. 
χαὶ ἐχασϑίσαμεν ἐχεῖ ἡμέρας τρεῖς. 

χαὶ τὸ 

Καὶ ἥλνυομεν εἰς Ἱερουσαλὴμ, 
Ν᾿, » 7 ἰδ ς« »“ἴ ἰων ’ ) » ΄, 3 ΄ 

Καὶ ἐγενήθη τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτη ἐςήσαμεν τὸ ἀργύριον 
΄ “ ᾿, ΄ 3 37 ὋὋ ς ρ 9 ἃ ρο ἃ Ν Ε ἄω 3 » 0ὸὺῊῸκὮς.,»ἴ ΒΕ 

χρυσίον χάι τὰ σχευὴ ἐν οἰχῳ Θεδ ἥμων επί χειρί. Μεριμὼν υιδ Ουρία τοῦ ἱερεως, χαὶ 

μετ᾽ αὐτᾷ Ἐλεάζαρ υἱὸς Φινεὲς, χαὶ μετ᾽ αὐτῶν ᾿Ιωζαξαὰδ υἱὸς ᾿Ἴησδ, χαὶ Νωαδία υἱὸς Βαναΐα οἱ 
Λευῖται. 

Ἐ 3 9 " ΣΝ, 2 9 ἰοὲ Ν , Ν 2 ’’ ἰσρς ε αῷϑ ΄ ᾿ 3 ἰϑ οὐ ’ ᾿ 

γ ἀριϑύμῳ χαὶ ἐν ςφαῦύμῳ τὰ πάντα, χαὶ ἐγράφη πὰς ὁ ςαῦμος' ἐν τῷ χαιρῳ ἐχείνῳ 

Οἱ ἐλϑόντες ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας, υἱοὶ τῆς παροικίας, προσήνεγκαν ὁλοχαυτώσεις τῷ Θεῷ Ἰσ- 

ραὴλ, μόσχους δώδεχα περὶ πταντὸς ᾿Ισραὴλ, χριδς ἐννενηχονταὲξ, ἀμνὲς ἑδδομηχονταεπ]ὰ, χι- 
[ά . Ν ε ’ δωδ Ν᾿ 4 ε ΄ ; ρ᾿ Κ ΄ 

μαρδς σερὶ ἁμαρτίας ἀωύεχα, τὰ “σαγτὰ ολοχαυτωμᾶτα τῷ Βυρίῳ. 

αδεφλων 248. (οανρὶ. 
εταΐ.) 2.36. 

ΧΧΥ. ᾿ἀπαρχῆς] ῬὈγϑεπηϊτ. της 9, 93» ιοϑ. ΟΘοπρρὶ. 
ΤῈ ΟΙΧΕ τὸ Θεξ 10. 93» το8. 

Οοπιρί. κὦ ςξ. 

δέκα) δωδεκα 11, ΧΕ, ςς, (93. ῥγίπιο : δὼ 

οἴκε Θεξ] 
ἃ ὕψωσεν] ἃ αφωρισεν το, 93, 108. 

καὶ οἱ ; σύμβελοι δες. δά ἤη. οοτῃ. 7.71. σύμ. 

καὶ οἱ ἄρχ. αὐτῷ} 44. ἄρχ. αὐτῇ] α αὐε 
ιοό. ἄρχ. αὐτῆς ΑἸά. οἱ εὑρισκόμενοι] οἱ ευρεϑεΐες 93, τοβ. 
ΧΧΥῚ. Καὶ ἔγπσα] καὶ παρερησᾶ αὐΐοις το, 93. και παρεξησα 

αὐες τοϑ. Καὶ ἔςησα ἐπὶ χεῖρας αὐτῶν} α γ1. ἐπὶ χεῖρας] ἐπι 

χεῖρα 19, 198. τοντήκονϊα) ργατηϊτε. καὶ 93. καὶ σκεύη] α καὶ 
44. 71. σκεύη ἀργυρὰ} σχενὴ ἀργνρεα ΧΙ, 64. ἀἐργὺρᾶ ἑκα- 
τὸν ὅτε. δὰ ἢπ. οοπι. [ε4.] ἀργυρα εἐκαΐον εἴκοσιν εἰς τὴν οδὸν δραγμαὰς 

μυριας, καὶ σκενὴ χαλκχε σιλδουῖος ἀγαϑου διαφορὰ επιϑυμητα ὡς 
χρυσιον τθ. καὶ τάλανἼα} α καὶ 44) 71. ταάλ. χρυσίου] τ. 93, 
198..1 εἶν» 

Καὶ χαφουρῇ } } χαφουραι 44. χάφουροι γι1. 
καφουρὴς ΧΙ]. χεπῷουραι 93) 1ο8. χαφουρι 

ιοό. χαφουροι τι9. ΑἸά. χρυσοῖ] χρυσιου 93, 1ο8, 121. Χρυ- 
σᾶς Οοπρὶ. χρυσίοι Αἰεκ. εἰς τὴν ὁδὸν] α ΟὐΟὨΡΡΙ. χίλιοι] 
ῥτατοῖι, χαμανειμ 11. χαμανιν χιλια ΧΙ. δραχμὼν χιλιὼων 44) 

ξ2, 71) 74) τού, 110», 120, 121) 1347 243, 248. (πρὶ. ΑἸά. χα- 

μάνειμ χιλια ξς. δραγμῶν (ἢ) χιλίων 64. δραχμας χιλιας 93, 
108. ῥγρεπηῖτι. δραχμων 236. ΑἸεχ. διάφορα] α 71. ἐν χρυσίῳ] 
ὡς χρυσιον 93, 108. Οοιρὶ. ἐν χρυσίᾳ ΑἸοχὶ ηιέυν 

ΧΧΥΤΙ]. εεῖξ ςοη). ἱπίερτσ. 71. Καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν 10, 93. 
τῷ Κυρίῳ 15} - τω Θεὼ ἡμῶν καὶ τῶν τσαϊερων ἡμῶν 19. κα τῷ 44. 
Ἔ Θεὼ 74. 134, 236. Αἴεχ. Κυριῳ τῳ Θεὼ 93» 110, 243. 3.48: 

(οπλρὶ. ΑΙά. Κυρίῳ τῷ Θεῳ τῶν ταερων ὑμὼν 1οϑ. Κυρίῳ τ᾿-- 
καὶ τὰ σκεύη] α και :οϑ. 

ἅγια] τα αγια ΧΙ, το. καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον) χαι 

τὸ χρυσίον χαι τὸ ἀργύριον ΧΙ, 44. καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυ- 
σίον ἑκάσια] αὶ 19, 93, 108. τῷ Κυρίῳ Θεῷ] Κυριω τω Θεὼ 19, 93; 

1ο8, 243, 248. Οοἴηρί. τω Κυριω και Θεω 74. τῷ 243. Θεῷ] 
τὼ Θεω 93. τϑα]έρων ἡμῶν] ῥταετηϊτς. τῶν ΧΙ, 19, 4.4) 7457 τοῦ, 134. 
Οοπιρὶ. Αἰά. - τῶν τυαερων ὑμῶν 64) 93, 1τοϑ, 243. τιατέρων ὑμῶν 
ΑΙοχ. 

ΧΧΙΧ. καὶ τηρεῖτε] α ΧΙ. καὶ συνηρειτε 44. ἕως ςἤτε] εὡς 

ἂν ζῆτε 19, 93; 108. ἐνώπιον ὥρχόντων] ἐνωπιὸν τῶν ἀρχούϊων 10, 
445» ὅ4, γ4, 93» τού, 1ο8, 119) 120, 134. Οὐοπηρί. ΑΙά, ΑΙεχ. α ἂρ- 

χούΐων γ1. καὶ τῶν Λευιτῶν] κα χαι το. καὶ τῶν Λευιτῶν---σα- 
τριῶν] ἃ οὐπὴ ἰοϊετπιοά. 71. χαὶ τῶν ἀρχόντων] α καὶ τῶν 343; 
248. ΑἸά, , τῶν (περὶ. καὶ τῶν ἀρχόντων τῶν τρατριῶν ἔν Ἵερε- 
σαλὴμ] 44. τῶν 'πυατριῶν)] -- τε Ισραηλ 93) τιοϑ. ΟορΙ. ἐν 
Ἱερουσαλὴμ} ργαιηῖε. τῶν ΧΙ, εἰς σκηνὰς] εἰς τα ταφοφορια 93» 
τοῦ. ἔς, πε τὰ, Οοπιρί. εἰς σκηνος οἴκου Κυρίου], 71. οἴκα 
Κυρίου] ργατοτι, τοῦ 93, τοϑ. 

χαφου- ᾿ 

Καὶ ἐδωχαν τὸ γόμισμα τῇ 

ΧΧΧ. ςαϑμὸν] Ργαπλῖτ.. τον 19, 93, τοϑ, 110. Οοπηρὶ. τοῦ 

ἀργυρίου-- Ἱερουσαλὴμ] χρυσίου καὶ ἀργυρίου » καὶ σχευῶν τὰ ἐνεγκεῖν 
εἰς Ἱερουσαλὴμ Οοαάεχ ππι5 ϑεγρὶ!. καὶ τῶν σκευῶν α Χαι 16. 

ἐνεγχεῖν } ̓γβθπηῖῖ. τοὺ 19, 93» 108. ΟΟΠΊΡΙ. ἐνεγκεῖν ἄς. δὰ ἥη, 

εοπ}.} α 71. εἰς "οἶκον] εἰς τὸν οἶκον 19, 93,) το86. Θεξ ἡμῶν} 
ΡΓαταΐττ. τα 19, 645) 93. Οοπτρὶ. ΑἸά. 

ΧΧΧΙ. Καὶ ἐξήραμεν δίς. δὰ ἤπ. ςοπ|.] καὶ χεὶρ Κυριε ἐφ᾽ ἡμας" 

καὶ ἐξήρανεν (ἢ) απο του τοτάμου, καὶ ἐρρυσαᾶτο ἀπὸ χειρὸς ἐχϑρου 
καὶ πολεμιδ ἐν τῇ οδῃ. 71. τοῦ Απὲ] Αδααϑ' 19, 93») 108... α 44. 
τα Λξὲ ςς. Δαβεὲ 4. τε δαὲς 243, 248. ΑἸἰά. τοὺ ᾿Αχεὰ (οηηρὶ. 

ἐν τῇ ϑωδεκατη] ἐν τὴ δεκατὴ 10. λὲν τῇ 44. κα τῇ 64, 74, τού, 134; 
248. ΑΙά. ΑΙεχ. τοῦ ἐλθεῖν] α ελϑειν ΧΙ. ,. 10... τῷ ελϑοιῆος 44: 
α Τὸ ςς. εἰς Ἱερασ.} εν ἴερεσ. ΧΙ. καὶ χεὶρ ΘεΝ] και ἡ χαῖρ 
τε Θεὰ 19» 93» 108. ΘεΣ ἡμῶν) α ἥμων ΧΙ, 44. γδοηῖῖ. Κυριονυ 

119. ἣν ἐφ᾽ ἡμῖν] α πν 64, 243, 248. ΑἸ4. ἐῤῥύσατο] ἐρυσατὺ 
11. πὸ χειρὸς] α ἀπὸ 19. εκ χειρὸς 243, 248. -Οοπιρὶ. ΑΙά, 
καὶ τοολεμίου] καὶ του πολεμίου ΧΙ]. α 44. ἐν τῇ ὅδ} ρυφυηϊῖ. 

ἐνεδρευονἦος το, 93» το8. 
ΧΧΧΙΙΠ. Καὶ ἐγενήθη] α ἐγενηθὴ 19, 44» 71) 93» 1οβ, 243, 248. 

(οπρὶ. τῇ ἡμέρ. τῇ τετ.) τῇ μέρ. 44. καὶ τὰ σκχξύη ἐν οἴχῳ 

Θεδ ἡμῶν] κα 71. ἐν οἴκῳ] ἐν τω οἰχω 10) 93, 1οϑ. ΘεΣ ἡμῶν] 
Ρτοστηϊτῖ. τα τ9, 64. 93. ΟΟπρί. ΑἸά. Μεριμωϑ) Μαριμωθ το, 93» 

᾿.248. (ομρὶ. ΑΙά. Αρημων 44. Μαρημωδ 64, 74, τοό, ττο, 120, 
νι ἐς Οὐρία] υιπΞ Αρειου ἣν ἄς: 134, 236, 243. Μαρμὼϑ ΑἸεχ.. 

υις Οριξ 93. νι Αρις τοϑ, 

τῶν] α μετ᾽ αὐΐων 44. 

τοῦ ἱερέως] α τὰ 7. καὶ ἩΝ᾽ αὐ. 

καὶ μετ᾽ αὐτῷ Αἴοχ. καὶ μετ᾽ αὐτῶν δζς. 

δὰ ἤπ. σοπι.}] αν 71. Ἰωζαθδαὰδ)] Ιωξαξατ ΧΙ. Ιωζαξ 44. - Ἰωσα- 
δὰς Οοπιρί. Νωαδία] Νααϑδεια 11. Νοαδεια ςς. Ιωαϑδια 93. 
Ιωαδδεια τοῦ. Βιαθεῖ ἰπ οδαγαές. πιΐπογε Αἰεχ. υἱὸς Βαναΐα] απὸ 
Ἐξανναια 11. απὸ Βαναια ςς. νιος Βαανια 64, 243, 248. Οοπιρῖ. 
ΑΙά. - 

ΧΧΧΙΝ. Ἐν αἀριϑμῷ---ταντα} αὶ οὐπὶ ἱπϊειπηεά. γι. 

γαϑμῷ] αὶ ἐν 44, 745 τοῦ, 134. 
τῷ καιρῷ] εν δὲ τω καιρω ς8. 

ΧΧΧΨΝ. Οἱ ἐλϑόντες] διελϑοῆες 11. ῥγϑτηΐῇ. καὶ προσηνεγκαν 

19, 93, 108. κ'οἱ 226ς:4 ἐκ τῆς αἰχμαλωσ.] ἀπὸ της αἰχμαλωσ. 

ΧΙ], 19» 44. 58» θά; 74, 93. τού, τοῦ, ττο, 134, 236, 243. (οηῃρί. 
ΑΙά. ΑἸεχ. υἱοὶ τῆς παροικίας} τῆς αποικιᾶς 10, 93) 1Ο8. ῥγρὲ- 

τηἶτῖ. οἱ ς8, 64, 248. ΑΙά. προσήνεγκαν ὁλοχαυτ.] ολοκαντωμαῖα 
19, 93, 108. μόσχους --ἀμνὰς ἑξδομ.1 κριες 39΄. μοσχους ιβ΄. αμ- 
γους οζ΄. 8... περὶ τιαντὸς Ἰσρ.] 44) 71. ἐννενηχονταὲξ] ἐννες 
γηκονα καὶ ἐξ ςς, 93, τοϑ. Οοπιρ. ἑδδομηκονταεπῆα] εδδομηχοῦῖα 
καὶ επΐα 1], 19, ς 5) 93. 1ο8. Οοπιρ. χιμάρους] χειμάρρους το. 
τὰ τυάντα] καΐα ὥαντα ςς. τὰ πάντα δο. δὰ δη. σοπ).] αὶ 44. 

ὁλοκαυτώμαῖα] ολοκαυτωμιαΐων 11, ςς. τῷ ῷ Κυρίῳ] α ΤΙ, ςς, 93. 
ΧΧΧΥῚ. Καὶ ἔϑωχαν] και ἐδωχκα 111. τὸ νόμισμα} ολοκαν- 

Δ» 
δὶ. ἐν 

ἐγράφη) διεγραφη το, τιοΒ. ἐν 



᾿ ΖΤαῖ 19, 93, 108. 

ΕΣΔΡᾺ Σ. 
ΚΕΦ. ΝΠΙ. 

δασιλ ας τοῖς διοιχηταῖς τοῦ ῦ βασιλξως χαὶ ἐπάρχοις ππέραν τᾶ πταμῦ". χαὶ ἐδόξασαν τὸν. λαὸν 

χαὶ τὸν οἶχον τῇ Θεϑ. ) 

ΚΕΦ. 

ΚΑῚ ὡς ἐτελέσϑη ταῦτα ἥγίσαν πρὸς μὲ οἱ ἄρχοντες, λέγοντες, Οὐκ ἐχωρίσϑη ὃ λαὸς Ἰσραὴλ τ. 

χαὶ οἱ ἱερεῖς χαὶ οἱ Λευῖται ἀπὸ λαὼν τῶν γαιῶν ἐν μαχρύμμασιν αὐτών, τῷ Χανανὶ, ὁ ̓ Εϑὶ, ὁ 
Φερεξὶ, ὁ ̓ Ιεδεσὶ, ὁ ̓ Αμμωνὶ, ὁ Μωαξῖ, χαὶ ὁ Μοσερὶ, χαὶ ὁ ᾿Αμοῤῥὶ, Ὅτι ἐλάξοσαν ἀπὸ 9υ- 

γατέρων αὐτῶν ἑαυτοῖς χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν! χαὶ παρήχϑη σπέρμα τὸ ἅγιον ἐν λαοῖς τῶν γαιῶν, 
χαὶ χεὶρ τῶν ἀρχόντων ἐν τῇ ἀσυνθεσίᾳ ταὔτη ἐν ἀρχῇ. Καὶ ὡς ἤχεσα τὸν λόγον τῶτον, ϑιξῤ- 

ῥηξα τὰ ἱμάτιά μο; χαὶ ἐπαλλόμην, χαὶ ἔτιλλον ἀπὸ τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς μου χαὶ ἀπὸ τοῦ 

πσώγωνός μου, χαὶ ἐχαϑήμην ἠρεμάζων. Καὶ συνήχϑησαν «πρὸς μὲ “σᾶς ὁ διώχων λόγον Θεᾷ 
9 “ὁ, ὃ αὶ 9 7’ ἰφν 9 2 

Ισραὴλ ἐπὶ ἀσυνθεσίᾳ τῆς ἀποιχίας' χάγω χαϑήμενος ἠρεμάζων ἕ ἕως τῆς ϑυσίας τῆς ἑσπερινῆς. 
. ͵’ »ο ς “2 2. )»ι,Ν ΄ 7 ς 2 ρ 9 εἴ Ζ΄ ν ε ΄ 

Καὶ ἐν νυσίᾳ τῇ ἐσπερινὴ ἀγέξην ἀπὸ ταπεινώσεώς μου" χαὶ ἐν τῷ διαῤῥηξαί με τὰ ἱμάτιά μου, 
ἃ, 9 ξζ΄ .ς ξ΄ ΝΣ » ͵ ΄ ας 9 4 ") ρὸ  φΓ δ. ΄ ΝΑ, 

χαὶ ἐπαλλόμην, χαὶ χλίνω ἐπὶ τὰ γύγατά μου, χαὶ ἐχπετάζω τὰς χείρας μου τὠρος Κυριον τον 

Θεὸν, Καὶ εἶπα, Κύριε, Ἤσχύνθην χαὶ ἐνετράπην τοῦ ὑψῶσαι Θεέ μου τὸ πρόσωπόν μου πρὸς 

σὲ, ὅτι αἱ ἀνομίαι ἡμῶν ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ χεφαλῆς ἡμῶν, χαὶ αἱ πιλημμέλειαι ἡμῶν ἐμεγα- 
λύγϑησαν ἕως εἰς τὸν ϑρανόν. ᾿Απὸ ἡμερῶν πατέρων ἡμῶν ἐσμὲν ἐν πλημμελείᾳ μεγάλῃ ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης" χαὶ ἐν ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν παρεδόϑημεν ἡμεῖς χαὶ οἱ βασιλεῖς ἡ ἡμῶν χαὶ οἱ υἱοὶ 
μῶν ἐν χειρὶ βασιλέων τῶν ἐϑγῶν ἐν δομφαίᾳ, χαὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ, χαὶ ἐν διαρπαγῇ, χαὶ ἐν 

τὰ ολοκαυτωμαΐα 93. τοῖς διοικηταῖ οἱ διοικη- 
τοῖς διοικ. τοῦ βασιλ. 1. τοό. καὶ ἐπάρχοις] 

κα! οἱ ςρατῆγοι 19) 93, 198. τπτύίραν τὰ Ξ τοταμϑ] οἱ ἐν τω περᾶν τι 
τοταμδ 10, 1ο8. ῆς, ἔπε οἱ, 93. καὶ ἐδόξασαν] καὶ ἐπηρᾶν το, 
91.108. καὶ τὸν οἶκον] καὶ ἐδοξασαν τον οἴκον 10, 93} τοϑ. Οομηρί. 
Α Τὸν ξξς-. 

τωμαῖα το, τοϑ. 

1. Καὶ ὡς ἐτελ.} ηνικα΄ δὲ ἐτελ. 93. ἐτελέσϑη] συνετελεσϑὴη 19, 
1οϑ. ἤγ!ισαν) προσηγίησαν 19. ἥνεσαν ςς. τροσηγίισαν 43, 
108, οἱ ; ἄρχοῆες] Ργπῖ. καὶ ᾿ς. λέγοντες) εἰποῦΐες 19, 1ο8. 
οὐκ ἐχωρίσ 9} οὐχ ἐχωρισϑήσαν 19. οὐ διεγαλησαν 93: οὐ ἐχω- 
ριφξϑησαν 1οϑ. οὐκ εχωρισϑησαν ττ9. ΟΟρ καὶ οἱ Λευῖται] 

αοἱ 44, 7γ4β, λαῶν τῶν γαιῶν) τῶν λαῶν τῶν γενεῶν 19) 108. 
λα γαίων ςς. ργατηϊξ, τῶν 93. μακρύμμασιν αὐτῶν] τοις βδελυγ- 
μᾶσιν αὐΐων 19, 93, 1ο8. Οοπιρί. μακχριμᾶσιν αὐΐων (ἢς ἰηΐτα) 44. 
μακρύμασιν αὐτῶν (ᾶς ροῖεα) ΑΙά. τῷ Χαναν!] του Χαναναίου το, 
93. 108, τ2:. Οοηρ. ὁ ̓ Ἐ51} ὁ Ε59ι ΧΙ; 44, 64, 74, τού, 134. 
448. Οοπιρί. ΑΙΔ, ΑΙεχ. καὶ τοὺ Χετίαιου το, 93») τιοϑ8. καὶ τὰ Χετ- 
ταιου καὶ του Ἑναιου 1τΔι. ὁ Φερεζ!]} ὁ υελμα 1. καὶ τὰ Φερε- 
ζαιον το, 93.» 1οϑ, 121. ὁ Φερεσι 44. Ιεξεσὶ] καὶ τα Ιεδεξαιε 
10. δΙεξεσιου 44. ὃ Ἰδουσι 71. καὶ τοῦ ᾿πδυσσαιον 93» 121. και 
τοῦ Ἰειδασαιου τοθ6. ὁ ̓ Αμμων!] καὶ τε Αμορραιου 19, 93.) 1ο8, 121. 
Αμμων 44. ὁ μῶν 71. ὁ Αμμὼν τοόδ. ὁ Μωαβ!] ὁ Μωαξ "Π, ΠΙ, 
ΧΙ, 44, 64» 71», τού, 134) 236, 243. καὶ του ΑἰγυπἼιου 10, 93, τοϑ, 
τσ, έτιο. ΑἹά4. καὶ ὁ Μοσερὶ] α και 11. ὁ Μωσδρι ΧΙ. και 

τοῦ Αμμανιτου το) 939 1ο8, 121. ὁ Μωσρι 44, τοῦ, 134) 536, 243. 
Οουιρὶ. Α14, ΑΙεχ. καὶ ὃ Μωσρι 64, 120, 248. Ἡμασρι γι. ὁ Μοσρι 

γᾳ. καὶ ὁ Αμμορι τ19θ. καὶ ὁ ΑμοῤΡῥι] καὶ του Μωαξιτου τ0, 93, 
τοβϑ, τ4τ. ὁ Αμορι 44. καὶ ὁ Αμορι 64, 745 τού, 134. Αἰεχ. κακαὶ 
γ)1. καὶ ὁ Αμωώσρι 119. καὶ ὁ Αμωρι 436, 443. ΑἸά. 
βιν “Ὅτι ἐλαάδξοσαν} κἂι ἐλαξομεν ἑαυτοῖς τ9, τοΒ. οὗ ἐλαξοσαν 
4. Αἰ4. καὶ ἐλαξον ἑεαντοις 93. οἷ ἐλαξον 248. (οπρ. ϑυγα- 
δ γϑι αὐτῶν} Ῥτεετηϊεῖ. τῶν 10» 93; 1ο8, ἑαυτοῖς] αὐτοῖς 11, ςς. 
α δῆς 19, 93») 1οϑ. καὶ τοῖς υἱοῖς] και τοις τέκνοις (πιαγρ. δὺ δηϊὶ- 
412 πι. γρ. υἱοῖς) 134. υἱοῖς αὐτῶν] υἱοῖς ἑαυτῶν ΑἸεχ. καὶ 

τ: αρήχ,ϑη] καὶ συνεμιγὴ 19. (πρὶ. καὶ συνεμηγη 93. καὶ συνε- 
μγνὴ 1οϑ. α καὶ τῶι. χαὶ ἐπαρήχϑη ΑΙά. ᾿ σπέρμα] ρταπεῖτῖ. 
Τὸ 10, 93ν 108, 119, Οοπιρὶ. λαοῖς τῶν γαιῶν) ΡγαετηΪξ, τοῖς 93, 
1ο8. καὶ χεὶρ) καὶ ἡ χεῖρ 19, 93» ἰο86. τῶν ἀρχόνων] -“ καὶ 
ὧν ςϑαηγων τ9, 93. 108. Οοπιρί,. ἐν τῇ ἀσυνθεσίᾳ) ἐπι τὴ ἀσυν- 
ϑεσιφι ΧΙ. ἥ εν τω αϑικημαῖι: τῆς ἀσυνϑεσιας 19, 1το8. ἔς, ηἷΠ ἦν, 
93. ἐν τὴ συνϑέσια τοό. ταύτῃ] ταυτὴς 19, 93, 198. ἐν ἀρχῇ] 
αἴ1. ΧΙ, ςς. ἐν ἵσέστοι! 1095) 93» 185 

ἯΙ. Καὶ ὡς ἤκεσα] κα 71. 
ΑΙ. καὶ ἐπαλλόμην] χαρ ἐπαλώμὴν 71. καὶ τὸν ὑποδύτην μου 
ρα. καὶ πολλαὶ καὶ ἔτιλλον] καὶ τὸν ὑποδύτην με 19, 1οϑ. 

᾿ Οοηρρὶ. ΑἱἹά. 

τὸν λόγον τοῦτον] τῶν λόγων τέτων 

ἀπὸ τῶν τριχῶν) Ῥγαταΐτε. καὶ το, 93,.108., τας τριχᾶς 64, 248. 

κεφαλῆς μου] -Ἐ ἐξετιλλον 19,93) 108. καὶ ἀπὸ 
τοῦ] κᾶπο ςς. πώγωνός μου] πογονος μου 19.ἁ καὶ ἐκαϑήμην]} 
καὶ ἐεκαϑισα τ9, 93. καὶ ἐκαϑησα 1ο8. ἠρεμάζων] ἐρεμαζὼων 11]. 
πρέμὼων καὶ ϑαυμαζων το, 93, 1ο8, 12:1. ἡρεμάζων--ἠρεμάξων ἴῃ 
ἐουλ. ἴ64.} α αἰτοσγυῖγ. ουτὰ Ἰηϊεγαγεά. 74. 

ΙΝ. Καὶ συνήχϑησαν] και ἐπισυνηχϑήῆσαν 10, 93. 
κὼν] τᾶς εἐντρομος καὶ επιδιωκων 19») 93, 108. τᾶς ὁ ἔ ἔντρομος 

Οοπερὶ. κα ὁ Αἰά. λόγον) α ΧΙ. εν τῶ λογω το, 93, τοβ. Θεξ 
Ἰσραὴλ] ργαιεῖ. τὰ 19, 93. το86. ἐπὶ ὶ ἀσυνϑεσίᾳ] σερι τῆς ἀσυν- 

ϑεσιας 109» 93. περι ασυνϑεσιας τοβ.ι ἐπὶ ἀσυνθεσίᾳ ὅζςο. δὰ ἔπ. 
οοη..] α 71. τῆς ἀποικίας] τῆς ἀποικεσίας ΧΙ, 44, 64, τού, 120, 
124) 236, 241. ΑΙά. ΑΙεχ. κῷγὼ καϑήμενος} ἐγὼ δὲ ἐχα Φημὴν 

19, 93 108. καὶ ἔγω χαϑήμενος ξς. ἤρεμάζων)] ϑαυμαζων 19, 
93. 108. κα 44. πρεμαζον 2448. (ουιρὶ. 

Ν. ϑυσίᾳ τὴ ἑσπερινῇ] ΡγβετηΪτΕ. τῇ 19, 44. 93» 108. εσπερινῳ 
γι. ταπεινώσεώς μου] ΡΓδΣ τ. τῆς 10) 44) 64, 74) 93, τού, τοῦ, 

1109, 134) 236, 448. Οορὶ. Αἰά. ΑΙεχ. καὶ ἐν τῷ διαῤῥηξαι--- 
γόναϊα] καὶ σχίσας τὰ ἱμάτιά μου ταπεινωθεὶς (ἐκινεἰϊία!:.) ἔκλινα 
ἐπὶ τὰ γόναϊα 10 Οοαϊοε8 δεγρῖ. διαῤῥηξαί με] αὶ με το, 44, τού, 
1οϑ, καὶ ἐπαλλόμην) καὶ. τὸν υποδυτὴν μξ 10, 93, 1ο8. Οοηρφί. 

καὶ κλίνω] καὶ κλινων ςς. καὶ κλινῶ (Πς) 93. 
ἐξεπετασα΄ 19, 93. 108. καὶ ἐκπεταζων ςς. καὶ διεπετασα γι. 
τὰς χερᾶς μου] ατας 1], ςς. τορὸς Κύριον] ΑΛ, Κυριον 1, ΧΙ, ςς. 

τὸν Θεὸν] - με το, 93. Οοπιρί. α 71. 
ΝΙ. Καὶ εἶπα] καὶ εἶπον 19, 44, 93; 1οϑ. Κύριε] α 11, 5, 

93. ᾿σχύνϑην--ρὸς σὲ] ἡσχύνθημεν καὶ ἐνετράπημεν ἀπὸ σξ 
) Οοάϊος5 ϑεγρὶ. τὰ ὑψῶσαι] τα ἐπαραι τὸ ττροσωπὸν μου προς σε 
19. τοῦ ἐπᾶραι 93, ἴοϑ. κτῖ9ς. Θεέ με] α 11, ΧΙ, ςς, 93ν τοϑ. 
ὁ Θεὸς με το. τὸ τρόσωπόν μου πρὸς σὲ] α ἢἷΐο 19. στορὸς σὴ] 
ἐπὶ σὲ 74. “Ἔ ὄθΘεος 93. Ἔ ὁ Θεος μου τοΒ. αἱ ἀνομίαι ἡμῶν] 

αι ἀνομιᾶι μου 93. ὑπὲρ κεφαλῆς] ὑπερ τὰς τρίχας τῆς κειφαλης 

τὰς ὁ διώ- 

ΧΙ, τῖρ, 121, 236. ὑπεράνω τῆς κεφαλης 195).93ν 108. ὑπὲρ κεφα- 
λῆς --ἐμεγαλύνθησαν] κα οὔπι ἰπτετηθά. γ1. αἱ τλημμέλοιαι ἡμῶν} 

ἐν σλημμελεια ἡμῶν ςς. ἐπιμέληαι (βς) ἡμῶν ΑΙά. ἐμεγαλύνθη. 
σαν] ἐπληϑυνϑησαν 93. ἕως εἰς τὸν ἐρανόν} ἕως τὰ ερανᾷ τ, 93, 
1οϑ. (ὐορί. α τὸν 44. 74, τού, 134. ΑΪοχ. 

ΨΙ1. ᾿Απὸ ἡμερῶν] ρῥταεπηις. οτι 19.) 93, 1083. «σατέρων ἡμῶν] 
α ἥμων ζς.«. Οἐσμὲν] ργαεηλῖτῦ. ἡμϑῖς 19, 93. 108. ργαεπετῖ. καὶ γ4. 

τολημμελεῖᾳ } σλημμελια το. ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης] 71. ἐν 
ταῖς ἀνομίαις) κα ἐν 248. Οοτρί. καὶ οἱ βασιλεῖς ἡμῶν] και ὁ βα- 
σιλευς ἡμῶν 74. κ248. καὶ οἱ υἱοὶ ἡμῶν] και οἱ ιερεις ἡμῶν και. οἱ 
τσαῦΐες 19. α 71» 248. καὶ οἱ (εβεις ἡμῶν καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν 93, 
151. Δ οἱ τού. καὶ οἱ ιερεες ἡμῶν, χαὶ οἱ πάντες (ῃς) ἡμῶν τοϑ. 
καὶ οἱ ἱερεῖς ἡμῶν Οοπιρὶ. ἐν χειρὶ] ἐν χερσι 19, 93» τοβ, 121. 
Οοιηρί. ἐν χειρὶ βασ. τῶν ἐθνῶν} καὶ 248... τῶν Οοσρ. καὶ 

ς. 

2ι 

καὶ ἐκπετάφω] καὶ 

ΙΧ. 



ἜΣΔΡΑΣ, 

ΚΕΦ. ΙΧ. 

8. 

9- 

10.- 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

αἰσχύνη προσώπου ἡμῶν, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη. 
τς ων 9 ’ ἐ ροῳ ε ἣ ξ ᾿Ὁ ρο 

Και γὺυν ἐπιειχευσατο ἡμῖν ὁ Θεὸς ἡμὼν τϑ χατᾶ- 

λιπεῖν ἡμᾶς εἰς σωτηρίαν, χαὶ ὄβναι ἡμῖν ςήριγμα ἐν τόπῳ ἁγιάσματος αὐτᾷ, τοῦ φωτίσαι ὀφ- 
ϑαλμὲς ἡμῶν, χαὶ δεναι ζωοποίησιν μιχρᾶν ἐν τῇ δελείᾳ ἡμῶν. Ὅτι ὅδλοι ἐσμὲν, χαὶ ἐν τῇ δε- 

λείᾳ ἡμῶν οὐχ ἐγχατέλιπεν ἡμᾶς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν' χαὶ ἔχλινεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔλεος ἐνώπιον βασι- 
2 ρ μ᾿ εω ᾽, “,,εεὉ» .Ν Ἅ ν᾿ φ “Ὁ ε κμ ν 2 “ ἣν 

λέων Τερσων, δεγαι ἡμῖν ζωοποίησιν τ ὑψωσαι αὐτῆς τὸν οἰχον τῇ Θεδ ἡμῶν, χαὶ ἀναςησαι τὰ 

ἔρημα αὐτῆς, καὶ τῇ ὅδναι ἡμῖν φραγμὸν ἐν ᾿Ιόδα χαὶ Ἱερουσαλήμ. Τί εἴπωμεν ὁ Θεὸς ἡμῶν 
Ν ων Φ 2 ,’ 3 ’ ἃ, Ἅ ξ ,60 3 Ν ΄ ρ ἰδὲ 

μετὰ τᾶτο; τί ἐγχατελιπομεν ἐγτολᾶς σου, Ας ἐδωχας ἡμῖν )εν χειρι δόλων σα τῶν τπροφήτων, 

λέγων, Ἢ γῆ εἰς ἣν εἰσπορεύεσϑε χληρονομῆσαι αὐτὴν, γῆ μεταχιναμένη ἐφξὶν ἐν μεταχινήσει 
λαῶν τῶν ἐθνῶν ἐν μαχρύμμασιν αὐτῶν, ὧν ἔπλησαν αὐτὴν ἀπὸ ςόματος ἐπὶ ςόμα ἐν ἀχαϑαρ- 

»’ .ϑ » 

σίαις αὐτῶν. 
ΝἝ " ΗΝ δ ’ ςζς (ο Ἂς δό φῶ ες ν»Ὁ ϑ. "Ὁ ΠΣ ᾳ ἰων , ’ 

Καὶ γυν τὰς ϑυγατέρας ὑμῶν μὴ ὁότε τοῖς υἱοῖς αὐτων, χαὶ ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων 
δ ᾿᾿ Ν ’’ ρ᾿ ς ρὸ ες ." Ν δὴ 3 ΄ 9 2 ᾿Ξ δ ᾽Ὥ » γ » ' ο 9 “Ὁ 

αὐτῶν μὴ λάξητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν, χαὶ οὐχ ἐχζητήσετε εἰρήνην αὐτῶν χαὶ ἀγαθὸν αὐτῶν ἕως αἰῶ- 

γος, ὅπως ἐγισχύσητε, χαὶ φάγητε τὰ ἀγαϑὰ τῆς γῆς, χαὶ χληροδοτήσητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν ἕως 

αἰῶώγος. Καὶ μετὰ τᾶν τὸ ἐρχόμενον ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ποιήμασιν ἡμῶν τοῖς “πονηροῖς χαὶ ἐν “λημ- 
μελείᾳ ἡμῶν τῇ μεγάλη, ὅτι οὐχ ἔςιν ὡς ὁ Θεὸς ἡμὼν, ὅτι ἐχέφισας ἡμῶν τὰς ἀνομίας, καὶ ἔδω-- 
χας ἡμῖν. σωτηρίαν Ὅτι ἐπεςρέψαμεν διασχεδάσαι ἐντολάς σδ, χαὶ ἐπιγαμδρεῦσαι τοῖς λαοῖς 

τῶν γαιῶν μὴ παροξυγϑῆς ἐν ἡμῖν ἕως συντελείας, τῇ μὴ εἶναι ἐγκατάλειμμα χαὶ διασωζόμενον. 
Εἰπὲ ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ δίκαιος σὺ, ότι κατελείφϑημεν διασωζόμενοι, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη" ἰδὲ ἡμεῖς 
ἐναντίον σε ἐν τολημμελείαις ἡμῶν, ὅτι οὐχ ἔς: ςῆναι ἐνώπιόν σε ἐπὶ τότῳ. 

ΚΑΙ ὡς προσηύξατο Ἔσδρας, καὶ ὡς ἐξηγόρευσε χλαίων χαὶ προσευχόμενος ἐνώπιον οἴχου τοῦ 

ἐν αἰχμαλωσίᾳ} κα ἐν 44- α χαὶ ἐς. 
ΔΑ καὶ Π, ςς. 

καὶ ἐν ἁρπαγὴ η ΟοιΩρὶ. 

ὅτο. δὰ ἤπ. οοπ1.} α 71- 
ΨΙΠ. Καὶ νῦν] - ὡς βραχὺν 19, 93. Οὐτηρί. -Ἐ εν βραχν 1οϑ. 

οὐ και νυν 236. ἐκιεικεύσατο] ἐπεσχευάσατο 11, ςς. επιεικευδάτω 
64, τ19. 121) 236. ΑΙά. ἐπιεικεύσατο--ήριγμα]. δὸς μιν Κυριε 
φηριγμα 44. ἡμῖν ὁ Θεὸς ἡμῶν] ἡμῶν Κύριος ΑἸά. ὁ Θεὸς ἡμῶν] 
Ῥγαπηϊί. Κυριος 19. 642 74. 93. τού, τοβϑ, 110, 134, 216. (οπιρὶ. 

Αἰεχ. Κυριος γ1) 248. Κυριος ἡμῶν 243. καϊαλιπεν ἡμᾶς} 
καΐαλιπειν ἡμῖν ΧΙ, ςς, 64) 715) 74) τού, 119, 120, 134. Αἰά, Αἴεχ. 

υπολείπειν ἢμῖν 19. ὑπολιπεῖν ἡμῖν 93) 1086. εἰς σωτηρίαν] ἀνα- 
σωζομενον το, 1ο8. ἀνασωζομενος 93.- καὶ δᾶδναι ἡμῖν) κα καὶ ςς. 
ςήριγμα] σωτηριασμα οὑπὶ α τ΄. ἔμργ, Ἰἴη. (πιάγρ. 8Ό 8]. πγ. υἱ 'ᾳ Ἐά.) 
11. ργατηϊῖ. εἰς 74. ἄγιάσματος αὐτΒ} αγιασμαῖος σὰ 44. τὰ 
φωτίσαι] α τα ξζ. ὀφϑαλμὲς ἡμῶν} ῥγδβγηϊτε. τες 44. κα ἡμῶν 71. 
Ἔ Θεε ἡμῶν γ4) τού, 134.- καὶ δᾶναι ζωοποίησιν καὶ ὡξε δαναι μιν 

περιποίησιν 19, τοϑ. ἤς, ἤπε και, 93. ἐν τῇ δηλείᾳ ἡ ἡμῶὼν---ἶν τῇ 

δαλεία ἡμῶν ἴῃ σοῃ,. 164.} ἐν τὴ παραδασει ἡμῶν εν ἢ ἢ παρεδημεν ἡμεῖς 
19, 1οϑ. κ Δἰϊεγυῖγ. συπὶ ἱπίειτηεὰ, 44) 71») 134- ἐν τῇ σαραδασο 
ἡμῶν εν ἥ ̓ τταραδαινομεν ἡμεῖς 93. ΗΝ 

ΙΧ. Ὅτι δῆλοι ἐσμὲν] α ςς. καὶ ἐν τῇ δαλείᾳ ἡμῶν] και ςξ. 
οὐκ  ἐγκατίλιπιν Ργδεγαῖτ. καὶ 1, 1ο8. καὶ οὐχ ἐνχατελιπὲν 093. 

ἡμᾶς τ} πμῖν93. ὁ Θεὸς ἡμῶν] -ξ- ἐν τὴ δαλεια ἡμῶν το, 93, 108. 
ἔλεος] ἐλαιον 19. ἔλεον 93. δᾶναι ἡμῖν) ργξτηϊζ. του 19, 93» 108. 
Οοτρί. ζωοποίησιν) τπεριποιησιν 19, 93,» 193. τὰ ἔρημα αὐτῆς] 

τα ἐρημιὰ αὐτὰ 19.) 935 108. ΟοπιρΙ. καὶ τῷ δξναι ἡμῖν] α τοῦ 19, 
93, 1Ἰο8. φραγμὸν] τεῖχος 19. 93» ιοϑβ. ἐν Ἰώδα} ἐν τω [ασϑαὰ 
19) 93. ἐν ἰσϑαια )γ4. καὶ Ἱερεσαλήμ,) καὶ ἐν Ιερασαλημ 11, 44, 
γ4, 93) τοό, τοϑ, 119), 134, 236. ΑἸεχ. 

Χ. Τί εἴπωμεν] και νυν τι εἰπομὲν 19. Οοπηρί. γυν ν΄ τι εὐπωμεν 
44) γ1) γ4. τού, 119) 1219) 134. Ργαιτηϊ. καὶ γυν 93) 1ο8. νυν ὃν τὶ 
εἰπομὲν 226.6ΎῪ. εἴπωμεν) εἴπομεν ΑΙἰά. ὁ Θεὸς ἡμῶν] ργαρπιῖεῖ. 
Κυριε 19, 93» 198. ἐγκατελίπομεν] ἐγκαΐαλειπομεν ᾽0 ἐντολάς 
σε} τας ἐντολᾶας 19. Ργϑεγηϊί. τὰς 93») 1τοΒ, 119, 248. Οοπ]ρ. 

ΧΙ. ϑέλων σον] α 19, 64) τοϑ, 243, 248. ΑΙὰ. ρῥγρεπιῖεῖ. τῶν 92. 
Οοτρ. λέγων] α ςζ- ΥἽ]) εἰ γὴ 93. εἰσπορεύεσϑε) 
Ἔ ἔχει 19. 52, 64; τοϑ, 443, 248. (ουρὶ. ΑἸά. εἰσπορευεσϑαι ἕἔχεί 
93. κληρονομῆσαι αὐτὴν] χαὶ τρονομηῆσαι αὐΐην ςς. κληρονομη- 
σαι αὐτὴ 93. μετακινήσει] ῥγΑητ, τὴ 19, 932)1098. λαῶν τῶν 
ἐθνῶν] τῶν λαὼν τῶν γέων 19. τῶν λαῶν τῶν γαίων 93. 1ο8. λαῶν 

τῶν γαιῶν Οοπρ. ἐν μακρύμμασιν) ἐν βδελυγμασιν 19, τοϑ. 
νο:,. ΠῚ. β 

Λ 71. 

καὶ ἐν Ὡρονομὴ 19, 93; 108. και εν διαρπαγμω 74. 
καὶ ἐν αἰσχύνῃ} αν 44. καὶ ἐν αἰσχύνη 

καὶ ἐν διαρπαγῇ ] βδιλύγμασιν ΟὐοπΡΡΙ. αὐτῶν 15} παδθεῖ 'π σμιαγδές. σηΐπογε Αἰεχ. 
ὧν ἔπλησαν) οἷς ἔπλησαν 109 93.) 108. ὧν ἐνέσλησαν 74. ἀπὸ ςό- 

ματος] 71. ἶν ἀκαϑαρσίαις] ἐν ταις ακαϑαρσιαις 195) 93) 1ο8. 

ΧΙ]. μὴ δότε] μὴ δώσητε  Οὐπιρὶ. 
λτων 1. τοῖς υἱοῖς ὑμῶν] τοῖς υἱοῖς ἡμῶν ΑἸά. καὶ οὐκ ἐκζητή- 

σετε] καὶ μὴ ἐκζητοιτε 93. και μὴ ἐχφητήσητε τοῦ. καὶ οὐκ ἐκζη- 
τήσητε Οοπιρί. καὶ οὐκ ἐζητήσετε (ἢ) ΑΙα. καὶ ὠγαϑὸν αὐτῶν} 
καὶ συμφέροντα αὐΐων το, 93» 108. καὶ ἐνισχύσητε] καὶ ἰισχυσητε 
ςς. καὶ φάγητε) καὶ φάγετε ιθ. καὶ κληροδοτήσητε] καὶ κλη- 
βονομῆσητε ΧΙῪ ΑΙοχ. και ᾿κληροδοτῆσετε 44. καὶ χληροδοϑήσητε 

Οουρὶ. ἕως αἰῶνος ἕως τὸ αἰωνος ΑἸὰ, 

ΧΙΠ. μετὰ τᾶν τὸ ἐρχόμενον) μετα τσαντὰ τὰ εἰσελϑονΊα το. 
μετα ταῦϊα τὰ ελϑοντα 93, τοϑ. ἐφ᾽ ἡμᾶς] εἰς "μας 19, 108. 

ἐν ποιήμασιν} ἐν τοις ἐργοιῖς 10, 93, 108. πλημμελείᾳ ἡμῶν] ργρ8- 
τλϊτῖ. Τὴ 19) 93» 1ο8. τλημμελιαις ἡμῶν ςς. τῇ μεγάλῃ] “Ἐ οτι 
συ ὃ Θεὸς ἡμῶὼν κατεπαυσας τὸ σκηπΐρον ἡμῶν δια τας ; ἀμαρτιας ἡμῶν 
19), 937 108. ἔς, πἰῇ τας αντᾶας ἀμάρτιας, τ21. ὅτι οὐκ ἔςιν] καὶ 
5κ ἔξιν 10) 93») 1ο8, 121. ὅτι οὐχ ἔριν ὡς] ὅτι σὺ Οοπηρ. ὡς ὃ 
Θεὸς ἡμῶν] ὡς σὺ 19) 93» 108, 12. ὅτι ἐχέφισας] λ΄ ὅτι (οπιρὶ. 
ἐκώφισας ἡμὼν τὰς ἀνομίας} ἐκαφησας τας ἀνομιας ἡμῶν 19. εχουφι- 
σᾶς τας ἀνομιᾶς ἡμὼν93. ἔδωκας ἡμῖν] ἐδωκας υμιν93. σωτη- 
ρίαν] υπολχειμα το. Ργδποϊῖ. εἰς 44. υπολιμμα 93. υπολειμᾷρα τοϑ. 

ΧΙΨΝ. Ὅτι ἐπερρέψαμεν διασκεδάσα!} σκεδασαι 44. ἐπεςρεψα- 
μεν} ἀπεςρέψαμεν ΑἸεχ. διασκεδάσαι} ργαπιῖῖ. τα το, 93, το. 
ἐντολάς σΞ} ῥχατιῖ. τὰς 10, 93, 1οϑ. Οοπιρὶ. καὶ ἐπιγαμξρεῦ- 
σαι] και γαμδρενσαι ςς. τοῖς λαοῖς τῶν γαιῶν) α τὼν γαιων 11, 
ςς. Ἔ τβτῶν 19, 93, 108, 121. Οοηρί. μὴ ταροξυνϑὴῆς ἐν "μ}}} 
και βκ ὡργισϑὴς ἡμῖν το, 93. καὶ εκ ὠργισϑὴς ἡμῶν το. 
δίς. δὰ ἤπ. οοπι.} ὡςε μὴ εἰναι υπολειμμα καὶ ανασωζομενον το, τοϑ. 
ῆς, πἰῇ υπολιμμαγ 93. διασωζόμενον--καιλείφϑημεν ἴῃ οοπι. {εᾳ.] 
μαδεῖ ἴῃ οἤαγαῖς, πηΐηογε ΔἸεχ. 

ΧΨ. δίκαιος σὺ] δικαιος εἷς συ 19. δίκαιος εἶ σν 93, 1οϑ, το. 

ὅτι κατελείφϑημεν) -Ἐ υπολειμμα 10, τοϑ. -" υπολιαμα 93. διεα- 
σωδόμενοι] ΡΝ. καὶ το, 93, 108. ἰδὲ ἡμεῖ:} 1], ΧΙ, ςς. 

Ἔ τοαῦῖες 58, όᾳ, 243, 248. Οομρ!. ΑΙ4, ἐἔναγτίον σον} α Πῖς 10, 
93. 1το8. ἐν πλημμελείαι,] ἐν τλημμελίαις το. ἡμῶν] -ἰ- ἐσμεν 
ἐναντίον σὰ 19,93) 1903, ὅτι οὐκ ἔγ] και ὃ ϑυναμεϑα 10,93) 1τοϑ, 
οτι ἐκ τὶ τοῦ, κα δχκ ἐξ 119. ἐνώπιόν σἘ} ἐνάντιον σΒ 19. ἐπὶ 
τάτῳ] ἐπὶ τετο 445) 1ο6. ἔπι τατὼν ξς. 

Ι. Καὶ ὡς τ} ἡνικα δὲ 19, 93» 1ο8. Εσδρας] Ἑζρας (βο ροίἴε8) 
64. ΑΙεχ. Εζϑρας τοβ. 
ΠΟΛ 

καὶ ὡς ἐξηγόρευσε) ας το, 44) 93, 108. 

τῶν ϑυγατέρων αὐτῶν] 

τὸ μὴ ; 

( 
.)2}: ὡς «4 

-α -. 7] 

διυτί.7Π. Ο»); ᾿ ον 

" 



ΕΣΔΡΑΣ. 

Θεδ, συνήχϑησαν πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Ἰσραὴλ ἐχχλησία πολλὴ σφόδρα, ἄνδρες χαὶ γυναῖχες χαὶ. 

γεαγίσχοι, ὅτι ἔχλαυσαν ὁ λαὸς, χαὶ ὕψωσε χλαίων. Καὶ ἀπεχρίϑη Σεχενίας υἱὸς ᾿Ιεὴλ ἀπὸ υἱῶν 

ἬἪλαμ, χαὶ εἶπε τῷ Ἔσδρα, Ἡμεῖς ἡσυνϑθετήσαμεν. τῷ Θεῷ ἡμῶν, χαὶ ἐχαϑίσαμεν γυναΐῖχας ἀλ- 
΄ »),ΙΝΗΝ ἰδ [ων ρο ἰδ μΝ φ᾿ 3 ε Ν “3 Ν ΦΖΝ"ςὩ 4 ᾿, ἰδὲ ζά 

λοτρίας απὸ τῶν λᾶὼν τῆς γῆς Χαϊ γὺυν εςιν υπομονὴ τῷ Ἰσραὴλ επί τὅτῳ. Καὶ γὺυν διαθώμεθα 

διαϑήχην. τῷ Θεῷ ἡμῶν ἐχδαλεῖν πάσας τὰς γυναῖχας, χαὶ τὰ γενόμενα ἐξ αὐτῶν, ὡς ἂν βόλη" 
9. ἢ Ὺ-ς ΄ 93. δ᾿ 9 9 [ων Ῥ ἐ ν» ΝΣ ε ΄΄ ’ 

ἀγάςηϑι, χαὶ φοδέρισον αὐτῆς ἐν ἐντολαῖς Θεδ ἡμῶν, χαὶ ὡς ὁ γόμος, γενηθήτω. ᾿Αγάςα, ὅτι 
ϑωινὭ“" ἃ. Ἁ. ς΄ ἃς φς τ ρΦ Ἁ.ἉἝ ρῸ ἰδ ς ΤΑ "ς 395 », "“ ε»ἘἼὙῬ᾽ Φ "ς,}Ἢ 

ἐπὶ σὲ τὸ ῥήμα, χαὶ ἡμεῖς μετὰ σδ' χραταιδ χαὶ ποίησον. Καὶ ἀνέςη Ἔσδρας, χαὶ ὥρκισε τὰς 

«ἄρχοντας, τοὺς ἱερεῖς, χαὶ Λευίτας, χαὶ «σάντα Ἰσραὴλ, τοῦ πσοιίῆσαι χατὰ τὸ ἕημα τᾶτο" χαὶ 
ψν» 

ὡμοσαν. Καὶ ἀγέςη Ἔσδρας ἀπὸ πρροσώπϑ οἶχε τῇ Θεδ, χαὶ ἐπορεύϑη εἰς γαζοφυλάχιον ᾽Ιωα- 

γᾶν υἱβ Ἔλισϑδ, χαὶ ἐπορεύϑη ἐχεῖ" ἄρτον ἐκ ἔφαγεν, χαὶ ὕδωρ οὐχ ἔπιεν, ὅτι ἐπένϑει ἐπὶ τῇ 
2 ’ βὼ ϑϑ. Ί͵ 

ἄἀσυνϑεσία τῆς ἀποιχίας. Καὶ ππαρήνεγχαν φωνὴν ἐν ᾿Ιόδα χαὶ ἐν ᾿Ιερεσαλὴμ πᾶσι τοῖς υἱοῖς 
δῷ 3 7 βῷ μ᾿ 3 ες γ, ρ. Δ “Ἂ, ἈΝῃν» 3 [ ε ς ε 

τῆς ἀποιχίας, τῇ συγαϑροισθηναι εἰς Ἱερουσαλήμ. Πᾶς ὃς ἂν μὴ ἐλϑη εἰς τρεῖς ἡμέρας, ὡς ἡ 

βεαλὴ τῶν ἀρχόντων χαὶ τῶν πρεσθδυτέρων, ἀναϑεματισϑήσεται πᾶσα ἡ ὕπαρξις αὐτᾷ, χαὶ αὐτὸς 
διαςαλήσεται ἀπὸ ἐχχλησίας τῆς ἀποιχίας. Καὶ συνήχϑησαν πάντες ἄνδρες ᾿Ιόδα χαὶ Βενιαμὶν 

5 ε δ ἢ Ν “ιψι᾿, ες Ἕπ Ζ 7 » ε ιν εν 3 5 “ σῳ . Σ» “ “, ε 
εἰς Ἱερουσαλὴμ εἰς τὰς τρεῖς ἡμέρας" ὅτος ὁ μὴν ὁ ἔνγατος" ἐν εἰχάδι τ μηνὸς ἐχάϑισε στᾶς ὁ 

.“ 5» ΄ ,΄ ρῷ ͵ΙΣΝ 7 2. Ὁ ν "» 6.2 “2Ἄ2ἽΣΝ "Ὁ »- ἊΝ 

λαὸς ἐν π΄“ λατείαχ οἰχΒ τῇ Θεδ ἀπὸ σορύδου αὐτῶν ὥεριὶ τ ῥημᾶτος, χα! ἀπὸ Τῇ χείμωνος. Καὶ 
» “ “΄ ςε ε δ ν 4 Ν 5» κ ε “2 ΄ ν. Σ» ΄ ΝᾺ ἀνέςη Ἔσδρας ὁ ἱερεὺς, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὰς, Ὑμεῖς ἡσυνϑθετήχατε, χαὶ ἐχαϑίσατε γυναῖχας 
ἀλλοτρίας τῷ προσϑεῖνγαι ἐπὶ πλημμέλειαν ᾿Ισραῆλ. Καὶ νῦν δότε αἴνεσιν Κυρίῳ Θεῷ τῶν πα-- 
τέρων ἡμῶν, χαὶ «ποιήσατε τὸ ἀρεςὸν ἐνώπιον αὐτϑ, χαὶ διαςάλητε ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς χαὶ ἀπὸ τῶν 

α7ι. ἐξηγόρευσε) τὩροσηγορευσε (πῃ τηᾶγρ. φοττ. υἱ ἴῃ Ἑά.) 11. 

καὶ προσευχόμενος) α καὶ 11, ςς. και τροσπιπίων 10, 93. τοϑ. 

Οοηρί. οἴκου τῇ ΘΕ] ργδυηἶῖ. τὰ 19, 1ο8.. τὰ Θεὰ καὶ τὰ οἰκου 

τὸ Θὲβ 44. λοιχε Ω3. Κυρικ τὰ Θεξ 110. συνήχϑησαν) συνη- 

ϑροισϑησαν 195) 93. συνηϑροισαν τιοΒ. ρὸς αὐτὸν] ἐπ᾿ ᾿ αὐῆον 74. 
ἀπὸ Ἰσραὴλ] απὸ ἱερασαλημ 19. και ἐπι Ἰσραὴλ ες. ἂν ῥες καὶ 

ψυναῖκες] α καὶ 44- ῥγξιηϊτ. καὶ 74. καὶ νεανίσκοι] καὶ παιδάρια 
19. νεᾶνισκοι καὶ τταιϑαρια 93, 1ιο8. ὅτι ἔκλαυσαν] οτι ἐκλαυσεν 
(ΠῚ, ΧΙ, 44, 64), 74. 120, 1219 1345) 236, 248. ΑΙά. οτι χλαυϑμὼ με- 
᾿γάλω ἔκλαυσεν 19, 93. 108. (οπηρὶ. οτι ἐκλευσεν τοό. κα! ἱ ὕψωσε 

κλαίων] αὶ 1, 445) 719 93. Οοπιρ. κλαίων] - Κυριω ΧΙ. 
ΟἪΠ]. Σεχενίας} Σενεχιίὰς 44. Σαΐχένιας 93. Σεναχίᾶς 1109. 

᾿ἸΙεξὴλ] Ιωηλ ΧΙ. [εΐηλ 10) 71» 74. 93» τού, τοϑ, 110, 120, 134, 210, 

. Ὧ48. Οοτηρί. ᾿Ιεειὴλ ΑΙεχ. ὠπὸ υἱῶν Ἠλὰμ] κα 44- απὸ Ιωναλαμ 
7.93. ἘἨλὰμ]) Ελαμ 19. Αιλαμ το8. ὕἤΕσδρᾳ] Ἔφρᾳ (ῆς ἰπ4) 

ΑἸεχι , συνϑθετήσαμεν] ησυντεϑησαμεν 19. ΑἸά, ηϑετησαμεν 44» 
448. Οομρ. τῷ Θεῷ ἡμῶν] τω Κυριω ἡμῶν ΧΙ, 110, 236. ῥτα- 
ταἶττ. ἐν 19, 93. τιο8. καὶ ἐκαϑίσαμεν] καὶ ἐλαξομεν 19, 93» 108. 
ὡπὸ τῶν λαῶν] α των ΧΙ, ςς; 64, γ4, τού, 119, 134. ΑΙεχ. καὶ 
νῦν ἐξιν ὑπομονὴ] καὶ νυν ελπες ἐς! 195) 93» 1086. νῦν ἐρὶν] γὺυν οὐχ 
ἐξὶν 44. ὑπομονὴ] ἐλπὶς Οοπιρ. ἐπὶ τότῳ] περι τατα 19, 93» 
τοϑ. 

ΠΙ. ἐκδαλεῖν] τε ἐξαγαγειν το, 93. ἐξαγαγεῖν τοϑ. Οοιηρί. 
τὰς γυναῖκας) Ἔ τὰς αλλογένεις 10. Ἔ τὰς αλλοτριᾶς 939 108. 

γενόμενα } γενηθέντα 19. γεννηϑεντα 93. 108. γεννομενα τού. γεν- 
γωμενα 1ω1, 236. Οοπηρ. ὡς ἄν βέλῃ] ἐν βελη Κυρικ 10, 93, 108. 
Οομρί. ως ἂν βελει 74) το6ό. ἀνάςηϑι---ἐντολαῖς] καὶ τῶν τρε- 
μόντων ἐν ἐντολαῖς Οοπρί. ἀνάςηϑι ὅς. δά ἔπ. οοη}.} καὶ τῶν 
τρεμοντῶν ἐν ταις ἐντολᾶις αὐῇω, καὶ ποιηϑησεται χαΐα τον νομον τὰ 

Θεξ ἡμῶν 19, 93» 1ο8. καὶ φοδέρισον---ἡμῶνι 1.7} αὶ οὐτὰ ἱπιετηγεά. 
71. Θεΐξ ἡμῶν] ργβπηϊτῖ, τα 44. 

ΙΝ. είς τοῖυπ οοπι. 44. ᾿Αναςα] ανὰςηϑι ΧΙ το, 64.» 74» 
᾿ 93. 1οό, 1τοϑ, 119.) 120, 121) 134) 236, 243) 248. (οπυρί. ΑΙά. Αἰεχ. 

᾿Ανάςα---ῥῆμα] κα συπι ἰηϊοττηδὰ, 71. ὅτι ἐπὶ σὲ] αοτι 64; 74. τού, 
λ19,), 120, 121, 134) 243. ΑἸ4, μαδοῖ ὅτι ἴπ ομαγας. πιϊηοσς ΑἸεχ. 
τὸ βῆμα] ὃ λογος το, 93» 1985. κραταιξ καὶ ποίησον] ἀνδριζου και 
ποιεῖ το, 9357 108. ' 

Ψ. τὲς ἄρχονας} “Ἢ τῶν Ἰαδαιων το. 

ἱερέων 19. τῶν ἱερεῶν 93, 108. (οπῃρὶ. 

καὶ Λευιτῶν 19, 108. 
τᾶντα Ἰσραηλ] ας 

ΨΙ. Καὶ ἀνέςη---ΘεΣ] αὶ οὐπὶ ἐγερεῖ, 44) 71. 
οἴκε] ἀπὸ τὰ οἰχξ το. απὸ προσωπὲ τῇ οἰχἃ 64. 
καὶ εἰσπορεύϑη (Ώς) 19. -- Εσδρας 44. 

τὰς ἱερεῖς} α Π 44) ςΚ. 

καὶ Λευίτας} α και 1]. 

τες Λευιτας τς. καὶ τῶν Λευιτῶν 9,.. καὶ 

ἀπὸ τροσώπε 
καὶ ὶ ἑπορεύϑη 1] 

εἰς γαζοφυλάκιον] εἰς τὸ 

γαζοφυλακιον 10) 44, 93) 108. Ἰωανὰν] Ιωναν τ9, 93, 236. ΑΪά. 

Ἐλισδ6) Ἑλιασιδου 19. Ἐλιασεδ 93. καὶ ἐπορεύϑη ἐκεῖ] α 19, 
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1. 

44» 93 1οϑ. καὶ ηυλισϑὴ εἔχεὶ ζ29 64) 243. Οὐσπηρί. ΑΙά. ἄρτον. 
ἐκ ἔφαγεν] Ργαεπηϊε. και το, 44.). 93» 1οϑ. 
υδωρ ἐπιεν 44. ὅτι ἐπένθει} ετὶ γὰρ ἐπενϑὴ 19, 93. 
ϑ.ι τοῦθ. ἐπὶ τῇ ἀσυνθεσίᾳ} τῇ 11, ςς. 
οἰκεσιας (ς ἱπξτα) 93. ΑΙεχ. 

ΝΙΙ. Καὶ παρήνεγκαν φωνὴν] και διεδοησε φωνὴ μεγαλη τῷ. χαι 
διεδοησε φωνὴ τοϑ. παρήνεγκαν) διεδοησε93. ἐν Ἰάδὰ] α ἐν ςς. 
ἐν τω Ιαδὰ 93. ἐν Ἰὅδα καὶ ἐν Ἱερασαλὴμ!] ἐν τω Ἰσραὴλ και ἐν τῷ 

Ιαϑα το. ἕν τῳ [εδα καὶ ἐν Ἰσραὴλ τοβ. ἐν Ἵερεσ.} Ισραηλ 44. 
τᾶσι--Ἱερεσαλὴμ 221 α οὐπὶ ἱπίεστηθά, 11, ΧΙ, 44, 119. Βαδεῖ ἰπ 

οδιλγαές. πήίπογε Αἰεχ. πᾶσι τοῖς υἱοῖς] καὶ ἐν τοις νιοις 19) 108. 
τὰ συναϑροισϑηναι) τε συναχϑήναι 19, 1το8. καὶ διεξοησε φωνὴ εν τω 
Ιςδα τὰ συναχϑηναι 93. εἰς Ἱερεσαλήμ,)} εν Ιερεσαλημ 64, 74) τού, 
121) 134. 
ΝΠ. Πὰς ὃς ἄν] και πιας ος ἐᾶν 19, 93») 108. 

ρᾶς] ἐως τρίων ἡμέρων 19, 93» 108. ὡς τρεῖς ἡμέρας ςς. 

ὡς ἂν ἡ βεαλη ΧΙ, 64, 248. Οοπιρ]. ΑΙά, ΑΙεχ. κατὰ τὴν βαλὴν 19, 
93» ἴο8β. ἀπὸ ἐκκλησίας] ἀπὸ τῆς ἐκκλήησιας τον 93: 1τοϑ. 

ΙΧ. πἄντες ἄνδρες} σαντες οἱ ανδρες 44. εἰς τὰς τρεῖς ἡμέρας} 

ἐν ταις τρισιν ἡμεραῖς 93) Ἰοϑ. τος ὁ μὴν] α ὁ ΠΙ, ξες. Ρταεπηῖτ. 
καὶ εἰπὸν ἄντω 74. ἅτος ὁ μὴν--- μηνὸς] αὶ οὔπη ἰπϊεστηοθά. 21. ὅτος 
ὃ μὴν ὁ ἕννατος]} εν τ μῆνι τω ἐννάτω 19, 93.108. ὁ ἔννατος] ὁ ενα- 
τος γ4,γ1ο6, 134. ΑΙεχ. ἐν εἰκάδι] εν τὴ εἰκαδὲ 19, 93) τοϑ. ΟΟπμρὶ. 
καὶ εν εἰκοσω ςς. ἐχάϑισε] ργαπιῖτξ, καὶ 10, 44.» 715) 93, ιοϑ. ἐκά- 

γχαὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιεν] ἐτε 

τῆς ἀποικίας] τῆς απ- 

3 φῷ ς΄», 

εἰς τρεῖς ἡμε- 

ὡς ἡ βελὴ] 

Ἅησε ΑΙά. στοᾶς ὁ λαὸς]. γ1. ἐν τλατείᾳ οἴκου] ἐν τὴ τ λατεια 
τῇ οἰχξ 19. ἐν τῇ Ὡλατιᾶῶ τοῦ οἰκου 923. ΟἷΧΟυ] ῥγρεπηϊτ. του τοϑ. 

ἀπὸ ϑορύξου αὐτῶν] ἐν τρομω τ9, 93, 108. Οοἴηρί. απὸ του ϑορυξου 
αὐΐων 445) ὅ4, 71) 745) τοῦ, τ19», 120, 134) 236, 243, 248. ΑἸά. ΑἸεχ. 
περὶ τῇ ῥήμαἾος) απο τε ρημαῖος 19, 93) 1οϑ. Ἵ τοτεὰ 44. ὐπὸ 
τὰ 5 χειμῶνος] Ἔ εἶχον βιαν ἀπειρον. ψυχος γαρ. ἦν σανυ. 44. 

Χ. Καὶ ἀνέρηγ--εἶπε] καὶ εἰπεν Εσδρας 44. Ὑμεῖς] μεῖς 74. 
ἡσυνϑετήχατε καὶ ἐκαϑίσατε] οἱ ; συντεϑηχᾶτε και ελαδετε 19. ἐκα- 
ϑίσατε] ἐλαξετε 93, τἸο8Ὦ. τῇ τροσϑεῖναι) τε τροσϑηναι 10, 44) 
τού. Οὐρὶ. ἐπὶ τυλημμέλειαν) ἐπε το σλημμελημα 10, 93, 1οϑ8. 
ἐπὶ πλημμελειαις ςς. Ἰσραήλ) Ιερασαλημ ς2, 64, 243. ΑἸά. 

ΧΙ. αἴνεσιν] ἄνεσιν 71. -ἰ- καὶ ἐξομολογῆσιν 93, τοῦ. Κυρίῳ 
Θεῷ] τω Θεω 1], ΧΙ, ςς. Κυριῳ τῷ Θεῳ 64) 745 935 108, 134) 236» 

2448. Οοπιρὶ. κα Θεῳ γ1. ῥγδεηγτῖι. τῷ ΑἸεχ. τῶν ττατέρων ἡμῶν] 
τῶν ττατερων ὑμῶν ΧΙ, 93. α71-. καὶ διαςαάλητε] και διαχωριαϑη- 
τε 19,93. 1ο8. - λαῶν τῆς γῆς) ργατηϊτῖ. τῶν 19, 449 939 το38. καὶ 
οἰκὸ} α καὶ ΑΙά. τῶν γυναικῶν») α των 64. (πρὶ. ΑἰάΔ, τῶν ἀλ- 
λοτρίων τῶν ἀλλογενῶν 10. 

ἔτι γὰρ εἴεν-. 
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ον " 93» τοϑ. Ργριηἷῖ. Καὶ η1. 

Υ Ν 

.108. α και ὅ4, 243. (Οπρ]. ΑἸά. 

ΕΣΔΡΑΣ. 

γυναιχὼν τῶν ἀλλοτρίων. Καὶ ἀπεχρίϑησαν πᾶσα ἡ ἐχκλησία, χαὶ εἶπαν, Μέγα. τᾶτο τὸ ῥημά. 
2 Ν ε Ν ΄]-Ἄ Ν ε Ν νν Ν ) »Ἥ»ἢ δύ “ 

Αλλὰ ὁ λαὸς πολὺς, χαὶ ὁ χαιρὸς χειμερινὸς, χαὶ οὐχ ἔς: δύναμις ςῆ- σα ἐφ᾽ ἡμᾶς ποιῆσαι. 
4 Ν μνψν 3 3 ἐ “ἤν ’ὔ Ν 3 3 ΄ Ψ ϑ ’΄’᾽ ἰων 3 ἰδὲ 2 

γαι ἐξω" χαὶ τὸ ἔργον οὐχ εἰς ἡμέραν μίαν χαὶ οὐχ εἰς δύο, ὅτι ἐπληϑύναμεν τῇ ἀδιχῆσαι ἐν τῷ 
ἑήματι τὅτῳ. 

΄ Ν» « ἰδ νον βο ρ6 9 ’ ε ᾿ ὡς 3 ’΄ βιῷ 

᾿Στήτωσαν δὴ ἄρχοντες ἡμῶν, χαὶ πᾶσι τοῖς ἐν πόλεσιν ἡμων ὃς ἐχάϑισε γυναῖ- 
᾿ ΄ 3 ΄ 9 Ν 3 Ν ΄ ἰδ δ 2 9 Ὁ ΄ 7 ΄ἂ}͵", 

χας ἀλλοτρίας, ἐλθέτωσαν εἰς χαιρους ἀπὸ συνταγων, χα! μετ αὑτῶν πρεσθὕτεροι ασόολεὼς Χαὶι 

πύλεως, χαὶ χριταὶ, τοῦ ἀποςρέψαι ὀργὴν ϑυμδ Θεβ ἡμῶν ἐξ ἡμῶν, “περὶ τοῦ ῥήματος τἔτε. 
Πλὴν Ιωνάϑαν υἱὸς ᾿Ασαὴλ, χαὶ ᾿Ιαζίας υἱὸς Θεχωὲ μετ᾽ ἐμδ περὶ τότε' χαὶ Μεσολλᾶμ, χαὶ 

Σαξξαϑαϊ ὁ Λευίτης βοηϑὼν αὐτοῖς. Καὶ ἐποίησαν. ὅτως υἱοὶ τῆς ἀποιχίας" χαὶ διεςάλησαν 
Μ“ εε Ν ν Μ » »“ “-“«ᾳκφ» Ν Ζ΄ » 3 Ψ“ » “ 
Εσδρας ὁ ἱερεὺς, καὶ ἄνδρες ἄρχοντες πτατριὼν τῷ οἴκῳ, χαὶ πάντες ἐν ὀνόμασιν, ὅτι ἐπέςρεψαν 

ἐν. ἡμέρᾳ μιᾷ τῇ μηνὸς τῇ δεχάτα ἐχζητῆσαι τὸ ῥήμα. 
σισαν γυναῖκας ἀλλοτρίας, ἕως ἡμέρας μιᾶς τοῦ μηνὸς τῇ πρώτου. Καὶ εὑρέθησαν ἀπὸ υἱῶν 

τῶν ἱερέων οἱ ἐχάσισαν γυναῖχας ἀλλοτρίας, ἀπὸ υἱὼν Ἴησβ υἱδ ᾿Ιωσεδὲχ, καὶ ἀδελφοὶ αὐτῇ Μαα- 

σία, χαὶ ᾿Ελιέζερ, χαὶ Ιαρὶξ, χαὶ Γαδαλία" " Καὶ ἔδωχαν χεῖρα αὐτῶν τοῦ ἐξενέγκαι γυναῖχας 

ἑαυτῶν, χαὶ πλημμελείας χριὸν ἐκ πτροξάτων περὶ «σλημμελήσεως αὐτῶν. 
μὴρ, ᾿Αγανὶ, καὶ Ζαδδία. 

ΧΙ. Καὶ ἀπεκχρίϑησαν)] καὶ ακεχριϑὴ 19, 93) 1.8. πᾶσα ἡ 
ἐκκλησία} α ἢ 11. ταντες 44. -ἰ ἡ μεγαλη 236. καὶ εἶπαν) 

φωνὴ μεγάλη 19. ἐν Φωνῇ μεγαλῇ 44. Ῥγϑτηϊτ, φωνὴ μεγαλη ξ2, 

64, 119, 134. - φωνὴ μεγαλη 71) 74) τού, 12ο. φωνὴ μεγαλὴη χα! 

εἰπὸν 93, 108, 243. 248. (ΠΡ Ι. ΑἸά. Μέγα τοῦτο ὅς. δὰ ἤη. 

οοη1.} κατὼ τὲς λόγους σε ἃς ἔφης ὅτως, τοοιήσομεν ΟΡ. Μεγα 
τᾶτο τὸ βήμα] ρταταῖτ. καὶ τ9. τοιῆσαι] καὶ καΐα τες λογες σου 
ἃς ἐφης τως ποιήσομεν 10, 93», 108. 

ΧΙ. ᾿Αλλὰ ὁ λαὸς] αλλ᾽ ὁ λαος ΧΙ].  αλλᾶα. 44. 
ρὸ 4} καὶ ὁ τόπος 11. κα καὶ 44. κα ὁ (οχρι. καὶ οὐκ ἔςι δύναμις} 

χαν οὐκ ἐξ!ν δυνατον 195,93» 108. καὶ τὸ ἔργον] -ἰ- τατο 44. εἰς 
ἡμέραν---δύο] ἡμέρας μιας αδὲ δυο 19, 93, 198. καὶ οὐκ εἰς δύο] 
ἅτε δυο 44. εδὲ δυο 64,243, 248. (οτηρ!. ΑἸά. δὲ εἰς δυο 74. τὰ 
ἀδικῆσαι!) του ἀσεξησαι 19) 93, 1ο8. 

γε 
δϑίαι ὁ κα!» 

ἐν τῷ ῥήματι τότῳ] εν Τῶ 

. λογω τδτὼ 10, 93, 108. 

ΧΙΝ. Στήτ. δὴ] ςήτ. δὲ ΑἸά. ἄρχοντες ἡμῶν] -ἴ- τῇ παση 
ἐχχλησια ΧΙ, 121, 243. οἱ ἀρχονῖες ἡμῶν ἐν ταση τῇ ἐκκλησιὰ 10, 
93. ἔς, ἔπε ἐν, 44. οἱ ἄρχοντες ἡμῶν τὴ σασὴ ἐχκλήσια ς2, 64» 74. 
1ού, 119, 120, 134, 236, 248. (ομρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. -Ἐ τ αση ἐχκλη- 

σια ςς. οἱ ἀρχοϑ]ες ἡμῶν τασῃ ἐκκλησίᾳ 71. -{- ἐν τάση τὴ ἐχκλῆ- 
σια τιοϑ. καὶ πᾶσι] 121. καὶ τᾶσι--ἐκάϑισε) οὗ ἐκαϑισαν 
71. ἄσι τοῖς ἐν τοόλεσιν) σαντες οἱ ἐν ταις πολεσιν το) 93» 108. 
ὃς ἐκάϑισε] οἱ λαξοντες 19) 93» 108. ἃ ἐκαϑισαν 44. οἵ ἐκαϑισαν 

747) τοῦ, 119) 120, 1219) 134,36. Αἰά. ελϑέτωσαν] ἠκετωσᾶν 10, 

εἰς καιρὸς ἀπὸ συνταγῶν] εἰς καιρους 
απὸ καιρῶν 19, 1ο8. ἀπὸ καιρᾶς εἰς καιρων 93. τρεσβύτεροι) ργα- 
παῖ, οὐ 19, 93») 108. Οοπιρ. στόλεως καὶ πόλεως] α καὶ πολεως 

ΧΙ, τοϑ. τῆς πόλεως 19. α44971. καὶ κριταὶ] “Ἔ αὐΐων τ9, 923: 

χριτας 248. ὀργὴν ϑυμξ]} 
α ϑυμε ΧΙ, 44) ςς, 134. “ αὐΐξ 93. Παρεῖ ϑυμᾶ ἴῃ οδιαγαέξ. πηΐποτε 
ΑΙεχ. Θεξ ἡμῶν] ΡγΩοτΉ. τὰ 10, 93 το8. εξ ἡμῶν] αφ᾽ ἡμῶν 
19) 108. 93. περὶ τῇ ῥήμαῖος--- Μεσολλὰμ, ἴῃ οοπι. [64.] κα οὐπὶ 
Ἰηϊεγπιοά. 71. β 

ΧΥ͂. Πλῆὴν---περὶ τάτα]} α συγ ἰηϊειτηοά. ΧΙ. 
Ασσαηλ 19. Αζαπλ )4. Σαραΐα 93. Ἰαζίας] Λαζεια 11., Αζιας 
10.) 108. Ἰασαίας ΑἸά. νἱὸς Θεκωὲ] Θεχεε 44. Θεκωὲ] Ελκεώ 
11. Θεχϑβε 19) 64) γ4,) 93») Ἰού, τοϑ, 119, 1209) 134) 243. ΟΟΠΡΙ. 
ΑΙά. ΑΙεχ. Ἑλχια ςς. μετ᾽ ἐμ} ργϑεγηῖτε, καὶ 93. παερὶ τότε} 
λ 82, 64) 248. (πρὶ. ΑΔ. Μεσολλὰμ] Μεσελαμ, 1]... Μετα- 
σολλαμ ΠΙ. Μεσσολαμ, τ9. Οοπιρὶ. καὶ Σαξδξαϑαὶ] Καξδαϑαΐ 
ΠΙ. καὶ Σαξξαϑα 19. καὶ Σαξξαΐ 436. καὶ Σαξδασϑαὶ ΑΙά. 
ὁ Λευίτης] οἱ Λευιται 190, 93. βοηϑῶν αὐτοῖς] ἀντελαμᾷξανοντο αν- 

᾿Ασαὴλ] Ασηλ 1]. 

. τῶν 19, 108, αντελαδοντο αὐτῶν 93. ἀντελαμβάνοντο αὐτοῖς ΟΟτΩΩρΡΙ. 
ΧΥῚ. Καὶ ἐποίησαν] α και το. υἱοὶ τῆς ἀποικίας] οἱ υἱοι τῆς 

αποικίσιας 19, 108. ῥγαητι. οἱ 44) 6 719) 74. ΟὐγΩρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. 

καὶ διεράλησα» χαν διεξειλεν 10, 93» 1οϑ. καὶ συνεξαλησαν 110. 
Ἔσδρας ὃ ὃ ἱερεὺς] α ὃ μερευς 19, 4. καὶ ἄνδρες---οἴκῳ] αρχοντας 

τῶν οἰκὼν τῶν πατριων αὐῆων 19, 1ο8. ἀρχον]ες των οἴκων των πατρίων 
αντὼν 93. καὶ οἱ ἀαρχούϊες οἱ ανδρες τῶν πατρίων τῶν οἰκὼν τοῦ. 
ἄνδρες ἄρχοντες] οἱ αρχοῖϊες γ1ι. τῷ οἴκῳ) τῶν οἴκων Π], ΧΙ; ς2, 

Ὥς, ηἷῆ ἐκαϑισαν, 93, 1ο8. κα καὶ σαντες ςξ. 

υἱῶν 297 αὶ αἰϊογυῖγ. οὔπὶ ἱπίετπηοά. 44. 

τῶν 71. τῷ ἐξενέγκαι] τὰ ἐξαγαγειν τ0, 93, 108. 

Καὶ ἀπὸ υἱῶν ἜἘμ- 

Καὶ ἀπὸ υἱῶν. Ἡρᾶμ, Μασαῆὴλ, καὶ ᾿Ἐλία, χαὶ Σαμαΐα, χαὶ ᾿Ιεὴλ, 

ὅ4, 74, τ19, 121, 134, 236, 248. (οιηρὶ. ΑΙά. οἰκὼν 71. καὶ 

πάντες ἐν ὀνόμασιν] και εκαϑησαν τταῦες οἱ κληθέντες ἐν ὀνόμασιν. 10. 
ἐν ὀνόμασιν) ἐπ᾿ 

ὅτι ἐπέίγρεψαν] αὶ 10, 2, 
ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ] κα μιῷ ΤΠ, 

ἐκζητῆσαι) ργαυλττ. 

ονομασιν 11], 44, 71. τού, 1212134,)236. 

93» τ[οϑ. κοτι 44. ὅτι ὠπίςρεψαν ΑἸά. 
ξς. τῇ δικατε)] τὰ δωδεκατὰ το, 93» 108. 

τα τθ, 93, 1ο8. εἐχζητεσαι τοῦ. 

ΧΥῚΙ. Καὶ ἐτέλεσαν) καὶ ἐτελευτησαν ςς. ἐν πᾶσιν ἀνδράσιν 
οἱ ἐκάϑ..} ἐν σασι το;ς ἀνδρασι τοῖς ειληφοσι 19. ἔς, πἰῆ εληφοσίι, 93. 

ῆς, πᾶ ἡληφόσι, το. ἀνδράσιν] ργαυμῖτῖ. τοῖς Οὐπρρὶ. ἐκάϑι- 

σαν) ἐκάϑησαν ΑΙά, τῇ μηνὸς} κ τὸ 44. 
ΧΨΠΠ. Καὶ εὐρέϑησαν] καὶ ευρεϑὴ Π. ἀπὸ νίὼν τ" --Οὠἀπὸ 

υἱῶν τῶν ἱερέων ργαε παῖε. τῶν 
19, 93,» [9082 οἱ ἐκαάϑισαν] οἱ ἐλᾶξον 19, 93. 198. γυναῖκας 
ἀλλοτρίας] εξ αὐτων 71. ἀπὸ υἱῶν 22] ἀπὸ τῶν νιῶν 19, 93») τοβ. 
ἼησΒ] Ισραηλ.236. Ἰωσεδὲκ] Ιωσαδὲκ 226.Ἡ. καὶ ἀϑελφοὶ αὐτε} 
κᾶι οἱ ἀδελφοι αὐτῶν 19, 93. κα Χαι 64, 243, 248. Οοπιρὶ. ΑἸά. 'και 
ἀϑελφοι αυτων το8. Μαασία] Μεεσσηλ 1. Μαασηια [1], 64, τού, 

124)236,243. ΑΙά. Μαασίῖιας 10, 44. 93) 108. Μαᾶσηλ ςς. Μαα- 

σε 74. Μασηῖα ττ9. Μαασηῖας τῶι. καὶ ᾿Ελιέζερ] α και 44. 
καὶ Ἰαρὶ6] , καὶ 44. Ἰαρὶ6] Ιαρειμ 11, 64) 243, 248. ΑἸά. Ιαριμ, 
ΧΙ. -Ἑ καὶ Πεδδειας 19. Ιαρειδ καὶ ἸΙδαιας 93. -Ἐ Πεδδειας. τοϑ. 
ἸΙαρὲδ (ὐοάεχ υηι8 ϑεγρὶ. Γαϑαλία] Γαλαδεια ΧΙ. ΤΓαμαδαιας 
19. Γαδαλιας καὶ ετεροι πλειςοι 44. Γαλαϑδαιας 93, τιοδ. Γαδα- 
λιας 121, 248. Οουρί. Γαϑαλιαΐ Οοάεχ πηιι5 δεγρίϊ. 

ΧΙΧ. χεῖρα αὐτῶν] χείρας αὐτῶν 19, 44,93») 108. χεῖρα ἐπ᾽ αὖυ- 
γνναῖκας ἕαν- 

τῶν] γνναικας αὐΐων 11, ςς, 226. τας γυναικας αὐτῶν 19,93. γυναι- 
κας εξ ἑαντων 71. ῥγϑτηῖτ. τὰς τιοᾶ. τλημμελείας κριὸν] τεερι 
πλημμελιας κριδς το. τροσηνεγκᾶν Χριον 44) 71) 745, τού, 119, 120, 
121) 134) 236. ρῥγαπηϊτῖ, τσερι 93) το8. ττλημμελήσεως αὐτῶν] 
ῥτωπιϊτ. τῆς 19. τῆς σλημμελιας αὐΐων 93. της. σλημμελειᾶς αν- 
Τῶν τοῦ. τῦλημμελείας αὐτῶν α16. 

ΧΧ. Καὶ ἀπὸ υἱῶν] καὶ απὸ τῶν νιων 10, 93, 1ο8. κ᾿ καὶ 71. 
Ἐμμὴρ) Ἐμμαηρό4ᾳ. Ἐμμηὰρ ΑΙά. ᾿Ανανὶ] Ανανια 11, ΧΙ, 64, 
71) 74γ τοῦ, 119, 120, 134) 236, 243. Οομηρὶ. Ανανιας 19, 44, 93» 
108, 121, 248. ᾿Αναγνία ΑΙὰά. καὶ Ζαθδια) Ζαξδα γι. Ζαξ- 
δία] Αὔθδιας 19, 93, τοϑ. Ζαδδιας 44, τιωτ. Ζαυδια τοῦ. 

ΧΧΙ. Καὶ τ᾿, 4", 3", 4, 5 71. ἀπὸ νων] απὸ τῶν υἱῶν 

19) 93, 1098. ἨἪρᾶμ] Ηιραμ 19, 93. ἔραμ 121. Μασαὴλ) 
Μασειας 1ΠΠ|, γ1, 74, τοῦ, 119) 120, 121) 134) 226.Ὑ. Ασαηλ ΧΙ, 

Μαασιας 19, 93» 1οϑ. Αἰεχ. Μασαῖας 44. Μασιας 64, 243. ΑἸά. 
Μαασια 448. Οομηρί. ᾿Ἐλία] Ιελιας το. Ἐλεῖας 93. Ἑλιὰς 121. 
Ἐλεία ΑΙΔ. καὶ Σαμαϊα] Σαμαΐας 4ᾳᾳ- Σαμαΐα] Σαμαιας 
19. 93, 108, 121. Σαμαρία Οοτηρὶ. Σαμαΐα Οοάεχ υδι5 8εγρῖ!. 
καὶ Ἰεὴλ] κα καὶ 44. Εὐὴλ Οοάεχ υπὺ8 ϑετρί. ᾿[εὴλ] Ιδιηλ ΧΙ. 
Ιλ 19, 64; 74.939) τού, το, 1109) 120, 1219) 1347η243) 248. (οπιρὶ.. 

ΑἸεχ. Ἰωὴλ ΑΙά. 

. Οοὐεχ υηυ5 δεγρὶ!. 
Ὀξία] Οζιας το», 447) 93») 108, 121. Οοπηρί. 

Καὶ ἐτέλεσαν ἐν χᾶσιν ἀνδράσιν οἵ ἐχά- 



“ἃ 

. ἅπο τῶν λαμ 10. 

ΒΣΔΡΑΣ. 

δαδ, χαὶ ἬἪλασά. 

χαὶ Φεϑεΐα, καὶ ᾿Ιόδας, χαὶ ᾿Ελιέζεσ. Καὶ ἀπὸ τῶν ἀδόγτων, ᾿Ἐλισάξ' χαὶ ἀπὸ τῶν πυλωρῶν, 
Ν ΑᾺ, Ἁ. ; 2 4 Ὺ΄ς 3 9 9 ρο ε "ς 

Σολμὴν, χαὶ Τελμῆν, χαὶ ΩΥάϑ. Καὶ απὸ Ἰσραὴλ, ἀπὸ υἱὼν Φόρος, Ῥαμία, χαὶ ᾿Αζία, καὶ 

Μελχία, καὶ Μεαμὶν, χαὶ Ἐλεάζαρ, χαὶ ᾿Ασαξία, χαὶ Βαναία. Καὶ ἀπὸ υἱὼν Ἡλᾶμ, Ματ- 
σανία, χαὶ Ζαχαρία, χαὶ ᾿ΙαἸὴλ, καὶ ᾿Αδδία, χαὶ ᾿Ιαριμῶϑ, χαὶ Ἠλία. Καὶ ἀπὸ υἱῶν Ζαϑόα, 

᾿Ελιωναῖ, Ἔλισδδ, Ματϑαναΐ, χαὶ ᾿Αρμὼῶν, χαὶ Ζαξδαδ, χαὶ ᾿᾽Οζιζά, Καὶ ἀπὸ υἱῶν Βαξεῖ, Ἰω- 

ανᾶν, ᾿Ανανία, χαὶ Ζαξδ, χαὶ Θαλί. Καὶ ἀπὸ υἱὼν Βανεῖ, Μοσολλᾶμ, Μαλᾶχ, ᾿Αδαΐας, Ἰα- 
σὰδ, χαὶ Σαλουΐχ, χαὶ Ῥημώω. Καὶ ἀπὸ υἱῶν Φαὰθ Μωὰξ, ᾿Εδνὲ, χαὶ Χαλὴλ, χαὶ Βαναία, 

, Ν Ης ρὸ 9 ρῸ Ν, 3 ξ΄ 

Μαασία, Ματθανία, Βεσελεήλ, χαὶ Βανουΐ, χαὶ Μανασση. Καὶ ἀπὸ υἱῶν Ἤραμ, ᾿Ελιέξερ, 
ὁ 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἀπὸ υἱῶν] καὶ απὸ τῶν νιων 10. 935) 108. κα ἀπὸ νῶν 
γι. Φασὲρ] ῴῷαασσερ 93. ᾧαρσερ ιοϑβ. ᾿Ελιωναὶ] Ελιωνα 1]. 
Ἐζηωναὶ 44. Ἑλιωηναὶ 64, τοῦ, 119, 121) 134, 241. ΑΙεχ. λ 71. 

Ἑλιωνναΐ (ἢς ἰητ2) γ4. Ἑλιαωναϊ 92. ᾿Ελιωειναὶ ΑἸά, Μαασία) 
Μαασαια ΧΙ. Μαασιας 44, τ21. α71- καὶ Μαασιας 93, τοϑ. 

Μαμασία ΑΙά. καὶ Ἰσμαὴλ] α και γ1. Οοπρ!. Ἰσμαὴλ] Σα- 
μαηλ].. καὶ Ναϑαναὴλ] κα καὶ 44,71. Ναϑαναὴλ] Ναϑαωηλ 
ΧΙ. Ναϑαναηλος 19. καὶ Ἰωζαξὰδ)] και γ1. Ἰωζαβὰδ] Αζα- 
δαδτο. ᾿Ιζαξαδ 91. Ἰωναξαδ 243. ΑἸά. ἸΙωφαξαδ--᾿Ἰωζαξὰδ ἴῃ 
οὐπ,. {64.] α αἰτεγυῖγ. συπὶ ἰηίοττηςά. 44.) το6. καὶ Ἠλασαά] κα 7:1. 
χα! ἵλασα “16. 

ΧΧΙΠΙ. Καὶ ἀπὸ---Ἰ ὠζαδὰδ] καὶ ἀπὸ νίῶν τῶν Λευιτῶν Ἰωζαδαφ 

Οὐοάεχ υπὺβ ϑεῖρὶ. Καὶ ὠπὸ ἄο. δὰ ἢπ. οοηλ.) Σαμε (οδίς.) καὶ 
οἱ συν ἄντῳ γ1. τῶν Λευιτῶν] ργαρπλδ. τῶν νιν 19,93.» 108. Ἰω- 

ζαξαδ] Ἰωσαξὰδ Οοπιρὶ. ᾿Ιωναδὰδ ΑΙά. Σαμὲ] Θαμὰ 64, 943, 
448. ΑΙά. Σεμεει 93, τοϑ. Οὐοπιρὶ.᾿ Κωλία] Κωλαα 1. Κωλιας 
93. 108, 121. Κολία ΑΙά. αὐτὸς Κωλίτας] αὐτός ἐςι Κωλίτος 
12 Οοάϊοεβ ϑεγρὶὶ. Κωλίτας) Κωλιὺυ 11. Κωλιτ ΧΙ. Καλιτας 

19. Κωλιας 44. Κωλειτα 93. Κωλιτα τοϑ. Κολίτας ΑΙά. καὶ 
Φιϑεΐα] α και 44. 
ϑεῖας 93, 108, 121. Φεϑϑεία τοό. Χεϑεία Οοιρὶ. ᾿Απεϑίας τι (ο- 
ἀϊςεβ δειρῖ. ᾿Αἰετίτας Οοάεχ υπὺβ ϑεγσὶὶ καὶ Ἰέδας] α καὶ 44. 
ἸΙώϑας] ΙἸοδομ 11. Ναδομ ΧΙ. καὶ Ἐλιέζερ] καὶ Ἑλιαξερ καὶ ετε- 

βθι 44. 
ΧΧΙΝ. Καὶ ἀπὸ τῶν ἰδόντων Ἐλισαθ)  44.- τῶν ἀδόντων] 

τῶν ὠδὼν το, τιο8. Ἐλισάθδ] Ελισαφ 11, ΧΙ. Ἑλιασαῦξος το. Ελι- 
ασηδ καὶ Ζακχερ 93, τοϑ. Ελισεδ 119. ᾿Ελιασαξ Οομηρ!. ᾿Ἐλι- 
σάξ---τπτυλωρῶν] καὶ ττυλωρων 71. τῶν τουλωρῶν] των ϑυρωρων 64, 
443, 248. Οομρ!. ΑἸά. Σολμὴν] Γελλημ 11. Σολλημ ΧΙ. ΑἸεχ. 
Σελλὴμ 19, 93» τοϑ. Σωλμὴν 44. Σελμὴν τού, τ19. Σολὴν Οοπιρί. 
Κολὲμ 7 Οοάϊΐοεθ ϑεγρῇ. Σολμὴν ὅς. Δ ἔπ. ςοπ1.] ἑκαςος γεγραμ- 
μένος 71. καὶ Τελμὴν] α 44. τελὲς 6 Οοαϊςες ϑεγεὶ!. Τελὲς 
Οοάεχ ὑπι5 δεῦρ. Τελμὴκν] Τελημ Π. Τεέλλημ ΧΙ, 19. 1οβ. 
Αἰεχ. Τελαημ 93. Τελλὴν ΟοηρΙ. ᾿Ωδ,9] Ωδὲς ΧΙ. Ουριας 

“1, 93. 108. Οοηρ!. ὨΩδχε 44) 9 74. τοῦ, 119, 120, 1215) 134) 
246, 543) 248. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ΧΧΥ. ἀπὸ υἱῶν ὅς. τὰ ἤη. ςοπι.Ἶ Φορος και οἱ σὺν αὐτῷ» καὶ ετε- 
θοι χαϑ' ἑκαςὸν 71. υἱῶν Φόρος] τῶν νιων Φαρες 10, 93, τοϑ. υἱων 
Φαρες 121. Ῥαμία) Ραμεῖας 19, τοϑ, Ῥαμίας 44, 121. Ῥαμε- 
σιας 9,4. καὶ ᾿Αζία] Αζιας 44. "᾿Αζία] Ιεδϑια ΧΙ. Ιεζιας το. 
Ιαζιας 93. τοῦ. ΔΑἔξίιας τ2:. καὶ Μελχία) Μελχιας 44. Μελ- 

χα] Μεχια ΧΙ. Μιχαιας τ9, 93. τοϑ. (οαιρὶ. Μελχιας 121. 
χαὶ Μεαμὶν] α χαὶι 44. Μιαμὶν] Αμάμειν Π. Μεαμιμ 1Π|, 64, 
τού, 119, 120, 134. Δηλι ΧΙ. Μιαμειδέας το. Αμιδαιας 93: Μια- 
μειϑδαιας τοϑ. Μελμιμο 243. Μελμιν 248. ΑἸὰά. Μεῖμὲν Οοηρ. 
καὶ ᾿Ελεάξαρ] Ἐλεμελχίας 44. λα και 4486. Ἐλεάζαρ) Ελεαζα 
ΤΙ. Ἐλεάζαρος τθ0. καὶ ᾿Ασαβία) ΚΤ]. Ασαμιας 44. ᾿Ασα- 

δία] Μελχιας 19,93» τοΒ. Οομρὶ. Ασθίδιας 121, 248. Βαναία) 
Βασιαια ΧΙ. Βαναιας 19, 447)93.1 τοῦ. Μανάϊας 121. . Βανεᾶς 448. 

Οουρρὶ. Βανναία ΑΙ. : 9 

ΧΧΥῚ. Καὶ ἀπὸ ὅτε: ἃά ἢπ. σοη;. ̓ Ν 7... 71. 

α Ηλαμ 44. ἀπὸ τῶν. νιων Αἰλαμ 932. ἀπὸ τῶν 

υιων ἔλαμ τοβϑ. απὸ τῶν νῶν Ηλαμ 248. Οοπιρ. Ματϑανία] 
Μαϑανια Π. Ματϑανιας 19, 93, 108, τ2 1, 248. ΟοιηρΙ. Μαϑϑα- 
για 44) 64) 74. 110, 1345) 236, 243. ΑἸά. Αἴεχ. Μαϑϑανανια τοῦ. 
καὶ Ζαχαρία] αὶ καὶ 1]. καὶ Ζαχαριας 19, 93) 1οϑ, 121) 248. 
Οοαρὶ. Ζαχαριας 44. καὶ Ἰαϊὴλ] Ιαηλ 44. Ἰαϊιὴλ Οοάεχ 
ὑπὺς ϑεῖριὶ. ἸἸαΪὴλ) Αἰεηλ 1. [Ιεΐηλ το, 93», τοϑ. [Ιαηλ τού, 

ἀπὸ. ἐς Ἡλὰμ] 

Φεϑεία] Φαδαια 11, ΧΙ. Αφιϑεῖας το. Φε- 

. Θανκπο 11, ΧΙ. 

448. ᾿Αἰὴλ ΑΙά. καὶ ᾿Αδϑίχ] Αὐδια 44. ᾿Αδϑία] Αμαιας 19. 
Αὔϑιας 93, 121) 248. Οοπηρί. Αὐδια τοό. Αναιας τοΒ. καὶ Ἰα- 
ριμὼϑ} Εριμωδ 44. Ἰαριμὼϑ] Ἰαρειμοιϑ 1]. Εριμωϑ 10, τοῦ. 

Ιεριμωϑ 645) 745 93.108, 110, 134»,236,) 243, 248. Οοπιρί. ΑΔ. ΑΙεχ. 
καὶ Ἠλία] και Ζαξαξ και Αζιίζα και λιας το, 93) 108. καὶ λιας 
121. καὶ Ἦλα 248. καὶ Ἠλία--Ζαξαδ ἰῃ σοπ. {ε4.] Ζαξωϑ᾽ 44. 

ΧΧΨΝΙΙ. ἀπὸ υἱῶν] απο τῶν νιων (ἔς ροίεε4) 109, 93, 108, 248. 
Οὐομρὶ. Ζαϑέα) Ζαϑεῖα 11, ΧΙ. Ζαϑϑαιου το. Ζαϑϑεα 64, 

74, 93» τού, 1τοϑ, 121, 134) 416. Αἰά. ΑΙεχ. ᾿Ἐλιωναὶξ] Ελιωνα 
11, ΧΙ, το. Ἐλιωηναῖ 64, τού, 119, 121, 134, 243. Αἰ4, ΑΙεχ. Ἐ- 
λισὲδ) Ελεισεδαλ]. Ελιδασα ΧΙ. Ἑλιασπδ 93, τοβ. Ελισομ 121. 
Ματϑαναὶ] Αϑανια 11. Λαϑανια ΧΙ. Μαϑϑανηι το. Μαϑϑαναΐῖ 
64) 745 τού, τοβ, 121) 134) 236, 243. ΑἸά. ΑΙεχ. καὶ ᾿Αρμὼϑ] 
Ιρμωϑ το. Ιεριμων 93. 1οϑ. Αρμὼϑ) Αμων 11. Αρμων ΧΙ. 
ἴαρμων 64, τού, 120, 134) 243. 248. Οσπηρί. ΑΙεχ. Αρμωδ το. 
καὶ Ζαξαδ] κα καὶ 19, 93, το. Ζαξαδ) Ζαξαδαδ Π]1. καὶ Ὀ- 
ζιζα] Οδει 19. α και 44. ἘὈζιζα] Οζια Π, ΧΙ. Οδει 93, τοϑ. 
Ὀῤιδά ΑΙά. 

ΧΧΥΠΠ. Βαξὲ] Μοκχει Μοσιλλαμι το. Βοκχει Μοσολλαμ 93, 
1οΒ. Βαδι 243, 248. Οοπηρὶ. ΑἸάΔ, Ἰωανὰν] Ιωαν ΧΙ. Ιωναν 44, 
1ο8, 242. ΑΙά. Ι᾿ῳἀννὰν τού, 134) 36. Ιαναν 448. Οομρὶ. ᾿Ανα- 

γία] Νιανα 11. Ανανιας 19) 44) 93. 108, 121. χαὶ Ανανι 248. 
Οοπιρ. καὶ Ζαβὲ, καὶ Θαλί] καὶ Ζαξαϑαλει 11. καὶ Ζαξ:. 
ϑαλι ΧΙ, Ζαμεϑ Θιλεει το. Ζαδωϑ᾽ Θελεει 93, τοῦ. καὶ Θαλί] ὃ 
Θαλι 44, 64, 74) 119) 120, 121, 134, 2326. Ὀϑαλί τοῦ, χ34. ΑΙεχ. 

ΧΧΊΧ. Ὁ εεῖξ ὁοπι. ἱπίερτ. τιοό. Καὶ ὠπὸ υἱῶν Βανεὶ] Βενεῖμ 
ΧΙ. Βανε)] Μαναΐ το. Βανεῖ 44, 745) 119, 120, 121, 134, 216. 

ΑΙεχ. Βᾶνι 64. 243. ΑΙά. Βαναὶ 93, 1ο8. Βααν; 248. Οομπιρὶ. 

Μοεολλᾶμ] Ελεσαμ ΧΙ. Μοσσολᾶμ Οοπρί. Μοσολὰμ 3 Οοάϊΐοες ᾿ 
Μοσολλὰμ, Μαλὲχ, ᾿Αϑαΐας, Ἰασὰθ] Μελουσαμάλονμα- 

Μαλᾶχ) Αλεμ ΧΙ. Μαλβὴ 19. καὶ Λεχ, 243» 
448. ΑΙά. καὶ Μαλὲκ Οσῃρὶ. ᾿Αδαΐας] Αδα ΧΙ. ργαπιτῖ. καὶ 

548. ΟοπρΙ. Ἰασεξ] Ιασπὃ ΧΙ. ρῥγαπηῖττ, καὶ 248. Οοιηρ. καὶ 
Σαλπΐα] Σααλ το, 44. το. καὶ Σααλ ς2, 64, 74) 110, 120, 121; 
134ῳ, 436,243,) 248. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. καὶ Σαλεΐα, καὶ Ῥημώϑ] 
Σαλαρηϊμωθ 93. καὶ Ῥημώϑ] Ρηΐμεϑ' 19...Ὺ καὶ 44. Ρηΐμωϑ 
1ιοϑι Ῥημωώϑ] Μημὼν 11. Μηλων ΧΙ. Ηριμωϑ κα΄. Ραμωϑ 248. 

Οοιρὶ. 
ΧΧΧ. Φαὰϑ) ΦααδῚ]. -Ἑ ἡγέμενα το, 937) 1οθ. Φαοϑ 

Μωὰδ] Πααϑμωὰξ 5 (οάϊοεβ ϑεγρὶ. Ἐδνὲ] Εδαινε Π1, 1δανε ΧΙ. 
Ανᾶσσιε το. ἔδενε 44. Αἰανα Σηϊε 93. Αανασηΐε τοϑΒ. ᾿Αδενὲ 
4 Οοάϊοεβ δεῖ. καὶ Χαλὴλ] Χαηλ 1, ΧΙ. Χαλμαναῖ 10, 93» 
108. κα καὶ 3 Οὐάϊςεβ δεγρ!. καὶ Βαναία] α και 11, ΧΙ, τοβ. 

Βαανια 19. Βαναΐας 44. Μαλαῖα 93. και Βανανιά 119. καὶ Βα- 

γαϊας τῶι. και Βαναΐ 248. Οοπρί. Μαασία) Μασὴ 1]. Μασηὰα 
ΧΙ. Μαασσι 44. Μαασῃα 64, 74, τού, 121, 134. ΑΙά. ΑΙεχ. Μα- 

ασσια 93. 1οϑ. καὶ Μαασιας 248. Οοιηρ. Ματϑανία] Αμα- 
ϑανια 1. Μαϑήηνια ΧΙ. Μαϑανια το. Βαϑϑανιας 44. Μαϑϑανια 
όᾳ, τού, 119» 134) 2432. ΑΙεχ. Μαϑϑανιας 1241. καὶ Ματϑανιας 

248. Οοπιρὶ. Μασϑανία ΑΙά. Βεσελεὴλ] Βεσεληλ 11, ΠῚ, ΧΙ, 
ό4, τοῦ, 134, 243. ΑΙά, Βασσελιηλ 19. Βεσιληλ 44. Βεσσελεῆλ 
1οϑ. ρῥγαηῖ. χαὶ 248. καὶ Βεσσελεὴλ Οοπιρ. καὶ Βανεΐ] και 

και υἱοι αὐ Βανκεε 19. κα χᾶὶ 44. λ 52,64. χαι 

οἱ νιοι αὐτα Βανι 93, τοῦ. καὶ Μανασσῆ] και Μανᾶσεη 11. κα ς2, 

ό4. χαι Μανασσης 12 1) 248. Οομρὶ. 

ΧΧΧΙ. Καὶ ἀπὸ υἱῶν Ἠραμ!] νιον Μεραρι το, τοβ. υἱοὶ Μερᾶρες 
93: Καὶ ἀπὸ υἱὼν Ἠρὰμ ᾿Ἐλιέζερ] καὶ ἐπὸ τῶν υἱῶν Ἤραμ 
Ἐλεάζαρ Οοάεχ ὑπι5 ϑεγρῖ. Ἰεσία] Ἱεσσιῶς 19, 93») 108. ἱεσειᾶς 

ΘΕΓΡΊΙ. 

δαιασὰδ 11. 

ΚΕΦ. Χ. 
χαὶ ᾿οξία. Καὶ ἀπὸ υἱῶν. Φασὺρ, ̓Ελιωναΐ, Μαασία, χαὶ ᾿Ισμαὴλ, χαὶ Ναϑαναὴλ, χαὶ Ἰωζὰ- 22. 

Καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν, ᾿Ιωζαξαδ, χαὶ Σαμὲ, χαὶ Κωλία, αὐτὸς Κωλίτας, 



ΚΕΦ. Χ. 

32. 33. 

34. 
25. 36. 

37. 38. 
39. 40. 

41. 42. 

43: 

44. 

ΕΣΔΡΑΣ. 
σ 

Ἰεσία, Μελχία, Σαμαΐας, Σεμεὼν, Βενιαμὶν, Βαλᾶχ, Σαμαρία. Καὶ ἀπὸ υἱῶν ᾿Ασὴμ, Μετ- 

ϑανία, Ματϑαϑαὰ, Ζαδὰδ, ᾿Ελιφαλὲτ, Ἱεραμὶ, Μανασσῆ, Σεμεΐ. ". Καὶ ἀπὸ υἱῶν Βανὶ, Μόο- " 

δία, ᾿Αμρὰμ, Οὐὴλ, Βαναία, Βαδαΐα, Χελχία, Οὐξανία, Μαριμῶϑ, Ἐλιασὶφ, Ματϑανία, 
Ματϑαναῖ" χαὶ ἐποίησαν Οἱ υἱοὶ Βανεὶ, χαὶ οἱ υἱοὶ Σεμεῖ, Καὶ Σελεμία, καὶ Νάϑαν, χαὶ ᾽Α- 

δαΐα, Μαχαδναξὰ, Σεσεῖ, Σαριὰ, ᾿Εζριὴλ, χαὶ Σελεμία, χαὶ Σαμαρία, Καὶ Σελλὲμ, ᾿Αμα- 
ρεία, ᾿Ιωσήφ. ᾿Απὸ υἱῶν Ναδὲ, ᾿Ιαὴλ, Ματϑανίας, Ζαξαδ, Ζεξεννὰς, ᾿Ιαδαὶ, χαὶ Ἰωὴλ, καὶ 

Βαναία. Πάντες ὅτοι ἐλάδοσαν γυναῖχας ἀλλοτρίας, χαὶ ἐγέννησαν ἐξ αὐτῶν νἱές. 

44. Ιεσεῖα 64) 74, τοῦ, 134) 243, 248. Οοιρί. ΑΙά, ἴεσιας 121. 

Ιεσσια 436. Αἰεχ, ᾿Εσέα Οοάεχ υὑπυ8 δεγρ. Μελχία] Μελχιας 
19) 44.) 93. 1ο8, τ2:. Οομρ!. Μελχεία Αἰεχ. Σαμαΐας] Σαμαια 
11. Σαμεῖας το, 1το8, Σιεμείας 44. Σαμαΐ 448. Οοιηρ!. Σαμέας 
Οοάεχ υπι5 δεγρὶ. Σεμεῶὼν] Ενεων ΧΙ. Συμεων 19, 93») 1ο8. Σι- 
μεὼν Οοάεχ υπὶ18 ϑετρῖϊ. 

ΧΧΧΙΙ. Βενιαμὶν] Βενεαμιν 64. Βαλὲχ]) Μαλεχ 11, 44, 93, 
τού, 119, 134) 248. ΑΙά, ΑΙεχ. Μαλωχ 19, τιοϑ. Μαλαχ ό4. Με- 
λὲχ, ΟοιηρΙ. Σαμαρία] Σαμαριῶι ΧΙ. Σαμαρειας τς. Σαμα- 
ριας 93, 1οϑ8, 121. και Σαμαρι 248. (ὐοπηρὶ. 

ΧΧΧΠΙ. Καὶ ἀπὸ υἱῶν ᾿Ασὴμ] ἀπο νιων Ησαμ 11. ἀπὸ νιων 
Ασσημ, 19, τοϑ. κα χαι 93:.: ᾿Ασὴμ] Ησιαμ ΧΙ. Ασιμ 44, 548. 
Μετϑανία) Μαϑϑανιαμ 19, το8. Μαϑϑαναῖ 64, γ4, τού, 110, 120, 
τῶϊ, 216, 243. Αἰεχ. Ματϑάαναμ 93. Μαϑϑανια 124. Ματϑαναΐ 
448. Οορί. Μεϑϑαναΐα ΑΙά. Μετϑανία, Ματϑαϑὰ, Ζαδὰθ] 
Μαϑανια Αϑαξζαδελ Π. Μανϑανια Αϑαζαξελ ΧΙ. Μαϑϑαναΐ 
Ζαξαϑ44. Ματϑαϑὰ] και Μαρϑϑαιϑ 19ς. Μαϑϑαϑα 64, γ4, 
τού, 119, 134,243. ΑἸεχ. Ματϑαϑ 92. Μαϑϑαϑ τοϑ. Μμαϑϑαδὰ 
121,236. Μιϑϑαϑὰ ΑΙά. Ζαϑαξ]) Ζαξδαε το. Ζαξαδ ὅᾳ, 74, 
119, 120, 121. Οοπρὶ. Α]ά. Αἰεχ. Ζαξαϑαι 92. Ζαδδαϊ τιοϑ. Ζα- 
δεδ 124. ᾿Ἐλιφαλὲτ] Ελιφανεϑ 11. Ἐλιφαλεϑ' ΧΙ, 923. ᾿Ἐλιφαλϑ 
ΑΙά, Ἱμεραμὶ] Ιεραμεὶμ 11. Ιερεμει 19, 1οϑ. [Ἱερεμίας 44. ἵερεμι 
64; γ4. τού, 120, 1345)236, 243, 248. (πηρ]. ΑΙεχ. Ιερεμη 93, 110. 

Μανασση] α 44. Μανασσης 121, 248. Οοπὶρ., Μανασσῆ, Σεμεὶ] 
Μανασ᾽ σεμεὶ (ᾶ.) ΧΙ]. Σεμεῖ] Σέμεει 19) 93. Ργαπιῖτῖ. καὶ 248. 

“ ΟΠ. 

᾿ . ΧΙ, 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ ἀπὸ υἱῶν Βανὶ] απὸ υἱων Ανει Π. απὸ υιων Μὰ- 
γα! 19. ἄπο τῶν νιων Βανάϊει 93. απὸ νιὼν Βαναιεε το. Βανὶ))} 
Ἀναγειμν ΧΙ]. Βαννι 44. Βανεὶ 64. 'Δ]4. ΑἸεχ. Βααν, 248. Μοο- 
δία} Μοϑδεδεε 11. Οδιδι ΧΙ, Μεεδὲὶ το, τοβΒ. Μοοδιας 44) τα. 
Οοπιρ!. Βοοδια᾿ 64, 243. Μοεδια 93. Μορῤδια το6. Βσυδιας 448. 
Βυδία ΑΙ, ᾿Αμρᾶμ] Αμαρο! 11. Αμραμ 111, τοό, τοϑ. Ααμ- 
δραμ 19. Αμξαμ 44. Αὔραμι 119. ᾿Αμρᾶμ, Οὐὴλ] Αμαριδηλ 

Οὐὴλ] Θυηλ 11. Ιωηλ 19, 93ν 108, ῥγατηἶτ. καὶ 64, τού, 
119) 134, 236. ΑἸά, ΑΙεχ. καὶ ἴπηλ 74. 

ΧΧΧΝ. Βαναία] Βαναιας 44,121. Βαναὶ 448. Οοπηρὶ. 8α- 
δαία] Βαραια 11. Βαδδια ΧΙ. Βαϑαῖας 44, τ41, 2448. (πρὶ. Βα- 
δαεια 64. Βαδδαίω ΑΙά. Χελκία] Χελιασεδ το, 93, τοϑ. Χελιας 
44,121, 248. (οηρῖ. Χελια 64, 749 110, 120, 134, 243. ΔΙά, ΑΙεχ, 

ΧΧΧΨῚ. Οὐξκανία} Οὐϊεχωα 11, ΧΙ. 
(οιρί. το Οοὐϊςεο δεῦρ. Οὐυελνιας 44. Οὐυδλνια τού. Οὐυανιας 

121. Ουξάνι 248. Οὐκαννία ΑΙὰά. Οὐπνία ΑἸεχ. Μαριμὼϑ] [ε- 
ραμὼθ ΤΙ, ΧΙ. Μαρμωθ 44) τιοό. Μεριμὼϑ ΑΙά. “ Ἐλιασὶφ] 
Ἐλειασειῷ 11. Ἑλιασιξ ΧΙ, 44, τού, 120, 1215) 134) 236, 241) 548. 
Οὐρὶ. ΑἸά. Ελιασαθ 10, 93» τιο8. Ἑλιασειδ 64. Αἰεχ. Ἑλιασιμ 74. 
ΧΧΧΥΙ. Ματϑανία} Μαϑανια 11, ΧΙ. Μαϑϑανια 19, 64, 

τού, 110.» 134) 243. ΑΙά, ΑΙεχ. Μαϑϑανιας 44) 121. Ματϑανιας 
248. Οοἴρ. ΜΜαωτϑαναΐ ] Μαϑαναν 11, ΧΙ. Βαννει τ9. Μαϑ- 
ϑαναὶ 445 64, τού, 121) 134. Αἰεχ. Βονγεε 93) 1τοΒ. Μαϑϑαναῖα 
11ο. Μαύϑανια 243. καὶ Ματϑαν 248. Οὐρὶ. α ΑΙά. καὶ 
ἐποίησαν] αὶ 109, 93) 1τοϑ. 

γος. 1. 

Ουανια 19, 93, 108. ᾿ 

ΧΧΧΥΠΙΙ. Οἱ υἱοὶ Βανκὶ] καὶ υἱοι Βοννεὶ 19) 108. α οἱ 44. και 
οἱ νιοι Βοννϑε 93. χαὶ απο νίων Βανεὶ τιΖ1. Βανξ!] Βανα ΧΙ. Βαενὶ 
Οοπιρί. καὶ οἱ υἱοὶ Σεμεῖ] Σεμέει 19) 93. κα ὁὲ νιοι 44. κα οἱ τοῦ. 
Οοπιρὶ. κα και οἱ υιοι 121. 

ΧΧΧΙΧ. Σελεμία] Σελεμιας Π], 449 64, τού, 119, 1219 134, 
216, 243, 248. (ορ!. ΑἸά. Σελμιας ΧΙ]. Σελέμέεει 19. Σελεμέι 

93, τι98 καὶ Ναάϑαν] α και 44. καὶ ᾿Αδαΐα] Αϑαΐας 44. 
᾿Αδαΐα) Αϑαΐας 1Π1, 19, 64, 93, 1ού, τοϑ, 119, 121) 134) 436, 243, 
448. πρὶ. Αἰά. Αδὲ ΧΙ. 

ΧΙ... Μαχαδναξὰ) Μαχναδαξδε 44. Μαχναδα Αξα 64. Μαχ- 
ναϑααθου γ4, τού, 119, 120, 121) 134) 236. ΑΙκχ, Μαχαδναδὲ, 
Σεσεὶ ] Μαχόδναθδεσεσι ΧΙ. καὶ Ναδαμα χαὶ Σενσειρ τς. καὶ Να- 
δαξε καὶ Σεέσσειν 93. και Ναδαδε καὶ Σενσειρ τοϑ. Μαχναδαὰ. 
Αδεσεσεῖ 243. ΑΙ4, καὶ Μαχναδὰ καὶ Αδεσεσεῖ 248. καὶ Μαχ- 
ναδὰ καὶ Σαρεὰ ΟοπιρΙ. Σαριδ] Αρε 111, 64, γ4γ119, 226. Σα- 

ρου ΧΙ. καὶ Σαρεα 19, 93ν 108. α 44. καὶ Σέσεϊ Οοἴηρί. Σα- 
ρὲ, ἜἘζριήλ οοπι. ἴε4.] ᾿Αρβεζριὴλ τού, 120, 1:21) 1347) 243. ΔΙ᾿. 
καὶ ̓ Αρβεσριὴλ 248. 

ΧΙ. ᾿Εζριὴλ] Εζερηλ 11. ῥγαπηῖ. καὶ το, 93») 1ο8. λα 44- καὶ 
᾿Εσριὴλ Οοπιρ. καὶ Σελεμία) Σελεμιας 44. Σελεμία] Σελε- 
μιας 111, 64) 74) τού, 1195) 121) 1347) 2305) 243, 248. (πρὶ. ΑΙά. 

Σαμαιας 19, 93. το8. καὶ Σαμαρία] Σαμαριας 44. Σαμαρία] 
Σαμαρείας 11], το, τοό. Σαμαριὰς 64) 745 93. 1οϑ, 110) 121) 134) 
236, 243) 248. ΟΟμΡ]. ΑΙά, 

ΧΙΙ1. Καὶ Σελλὲμ] κα καὶ 44) 64) γ4ᾳ,) τού, τ19, τ2ῖ, 134) 436, 
243. ΑΙά. ΑΙεχ. Σελλὲμ] Σολεμ 11. Σελλεμι τ9θ. ΣΣελλὲμ, 
᾿Αμαρεία} Σαλεμαρια ΧΙ. ᾿Αμαρεία] Μαρια ΤΙ. Αμαριας 1Π]|, 
64, τοό, 120, 121, 134, 236, 243. ΑΙά. χκαὶ Αμαριᾶς 19, 935) 248. 

Οοπιρὶ. κα 44. Αμαρια γ4. Αμαρειας τοβ. Ἰωσήφ] ρῥταπιιῖ, 
καὶ 10) 93) 108, 248. (οτηρὶ. ; 

ΧΙΙΠΠ. ᾿Απὸ υἱῶν] ῥυαπιϊτ. καὶ 19, 93, τοϑ, 12. Ναβὲ]. 
Ναξαυ 19, 93, 1οϑ. Οομρ!. Ναῦπιε γχγ4.. Ναξεῖὶ 243, 248. ΑΙά, 
Ναξὲ, Ἰαὴλ) Ναδειεΐηλ τού, 134. ᾿1αὴλ] Εἴηλ 19,108, 243, 248. 
ἈΠ4. [Ιεηλ 44. Ἰεὴλ 64) 93» 110, 120, 121,16. (ΟπΠιρΙ. [ἴηλ 24.. 

“εενὴλ ΑΙεχ. Ματϑανίας) Θαμαϑια Π. Μαϑαϑιας ΧΙ. Ματ- 
ϑαϑειας το. Ματϑϑιας 4... Μαϑϑαϑιας 64, 243. ΑΙά. ΑΙεχ. 
Ματίαϑιας γ4) τού, 119) 134) 426.Ἡ Ματϑαϑιας 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
Ζαξαδ) μαδεῖ ἱπ ομασδᾶ. τοϊηοσε ΑΙ]εχ. 
Σεδὲμ Ζανξιναδια 11. Ἐδιμ Ζαμβιναδια ΧΙ]... Ζεξεννὰς] Ζεξενει 
199» 1ο8. Ζεδιννας 44) 64, 74, τού, 110», 120, 1219) 236. Ζεζξεννει 
93. Ζεδεννα 248. Οοπιρί. Ξἐδεννὰς ΑΙ4, Παρεῖ ἴῃ ομασαδξ. τηϊπογε 
ΑΙεχ. ἾἮἸϊαδαὶ} Ιϑαΐ 19, τοϑ. κ 44. ἴωδαὶ 448. Ἰαδὲ Οοάεχ 
ὑη08 ϑεῖρ. καὶ Ἰωὴλ] α καὶ 19) 93» 1τοθ, 448. Οομρὶ. Οοάεχ 
υη0}8 ϑεγγί!, κα 44. καὶ Βαναία) Ναναΐ το. Βαναιας 44. Βαναι 
93» 108. χαι Βαναιας 121) 248. Οομηρῖ. 

ΧΙΙ͂Ν. Πάντες} Απαντες ςς. ἐλαάξοσαν] οἱ λαξοντες 10, 93» 
1οϑ. ἔλαξον Οοπρί, ἀλλοτρίας] αλλοτριων τς. καὶ ἐψίοννησαν] 
καὶ ἐγεννηϑησαν ςς. καὶ ἐγέννησαν δίς. δὰ ἢπ. οοπ}.} εἰσι δὲ εξ 
αὐτῶν τῶν γυναικὼν αἷ ἐγεννήσαν υἱξς 10, 93» 1ο8. α 44. καὶ εἰσὶ 
δὲ ἐξ αὐτῶν τῶν γυναικῶν αἵ ἐγέννησαν ἐξ αὐτῶν υἱός. ΟΟμΩρΡΙ. 

Ζαξὰδ, Ζεξιννὰς, Ἰαδαὶ]. 
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